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VERKLAERING 

VAN DEN 

NEVENSSTAENDEN 

PENNING 

nn de achtb’reWaerheid,hiervertoond inwitgewaed, 

Door fcherpe pijlen uit den afgrond word’ befchoten 5 

Het waekend oog van Hem, die alles gaedeflaet , 
Is eeuwig over haer en haer belang ont{loten. 

Zij vindt de vastigheid van haer behoudenis 

In ’t Euangeliewoord , waerop haer oog blijft ftaeren : 

Het anker van haer hoop, waar door zij veilig is, 

Geeft kalme rust bij ’t woên van ftormen en van baeren. 

Het kruis , waerin zij ’t heil van Goêls liefde leest, 

Wijst haer vertrouwenvop zijn fchuldverzoenend lijden : 

Het fchild van haer geloof verfterkt haer ed’len geest, 

Hoe zeer geweld en list, vereenigd , haer beftrijden. 

De rots der eeuwen, die dit zinrijk opfchrift draegt, 

De Christus is Gods Zoon, zal wank’len noch bezwijken ; 

En zou de Godskerk, door die Petra onderfchraegd, 

Ooit voor den euvelmoed der helfche poorten wijken? 

De Christen, aengevuerd door ijver voor Gods eer, 

Strijdt voor die Waerheid, en verdedigt Jezus leer. 

(*) De tegenzijde van den Penring vertoond alleenlijk een Olijf 

krans, in welks midden de Naem van hem. die een Prijs behaek , 

werdt geplaetst, en heeft dit randfchrift: Praemigm Societatis 1la- 

- ganae pro vindieanda Relizione Chrisfliana. 



PRIJSVERHANDELINGEN 1 

pee | hi 

ER NOOTSCHAP 

TOT VERDEDIGING VAN DEN 

CHRISTELIJKEN GODSDIENST, 

TEGEN DESSELFS HEDENDAEGSCHE. 

BESTIRIJDEREN. 

VOOR HET JAAR 1806. 

TE AMSTERDAM-EN INS HÁAGE, mj 

J.ALLART EN B. SCHEURLEER. 

MDCCCVIM. 



_https://archive.org/details/prijsverhandeli 
/ 



VERHANDELINGEN 

VAN HET 

GENOOTSCHAP 

TOT VERDEDIGING VAN DEN 

CHRISTELIJKE N 

GODSDIENST, 
OPGERICHT IN °S HA4AEGE, 

VOOR HET JAER MDCCCVL 

TE AMSTERDAM, EN IN ’S HAEGE, 

zij J. ALLART En B. SCHEURLEER, 
MBCCENVII IT 



Uitgegeven na voorgaande vifitatie en 

approbatie der Theologifthe Faculteit 

van de Koninglijke Hoogefchool te 

Leyden. 

LE YDE N; 

den 15. Augustus 1808. 

JONA WILLEM TE WATER, 

Fac. Theol, Decanus. 



PROGRAMMA 

Voor het Jaar 1806, 

D. Algemeene Vergadering des Genoots 
fchaps tot verdediging van den Christelijken 
Godsdienst, opgericht in °s Graevenhaege, is 
gehouden op Donderdag den 28fer Augustus 
1806, De Heer Jona WinLem Te Was 

TER, Profesfor der H, Godgeleerdheid en Ker- 
kelijke Gefchiedenis aan °s Lands Hooge School 
en Predikant der Gemeente te Leiden, heeft 

eene Aenfpraek aen de Leden en verdere Toe- 

hoorders gedaan, behelzende Bedenkingen 
over. 
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over het naeuw verband der oprechtheid en 

voorzigtigheid in Godsdienflige zaeken. 

Nae dat deeze Aenfpraek was ten einde ge- 
bragt, deedt de Secretaris verflag van de be- 
oordeeling der ingekomene Andwoorden op 

de Prijsvraegen en andere Voorftelten, federd 
de laatfte Samenkomst, welk verflag hier op 
nederkwam: 

EL Dat op de Vraegen in ’t jaar 1804 opge- 
geeven, vorderende 

x. Een onderzoek welk een denkbeeld 
men. van de uitftorting des H. Geestes 
op den eerften Pinkfterdag te vormen 
hebbe, en hoe dezelve ftrekke ten be-= 

wiize van de Waerheid en Godlijkheid 

der Euangelieleere? wel verfcheidene 
Andwoorden waren ingekomen, maer 

geene voldoende om aen dezelve eenen 

Eereprijs toe te wijzen, — Gelijk ook 

de tweede Vraeg, vorderende een Be- 
toog, dar de waere Bijbelleer aengaen- 

de de genadewerkingen des H. Gees- 
tes noch met onze zedelijkheid „ 
noch met onze vrije werkzaemheden 

ftrijdig, maer in tegendeel Gode waer- 
dig, en, uit hoofde van onze behoef= 

ten, 
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ten, hoogstbelangrijk is, geene Vere 
handelingen heeft geleverd, die de 
bekrooninge waerdig gekeurd zijn, 

waerom beide deeze Vraegen op nieuw 

worden voorgedraegen, om beand- 

woord te worden voor den eerften No- 

vember 1807. 

Dat het onderzoek over de zoogenaem- 
de Apocryphe Boeken des O. T., zoo 

tot vêerftand van de denkbeelden der 

Jooden, federd den tijd der Prophee- 
ten „ als cot verklaering van den Schrijf 
ftijl des N. Verbonds, en tot ophelde- 
fing van Leerftukken, die in onzen tijd 
beftreden worden, onder de ingezon- 
dene Verhandelingen, best beandwoord 
ìs door den Hoogduitfchen Schrijver , 
die ten Zinfpreuke heeft gebruikt, Ka? 

ël atv zadbe Hal eübinrwe, TH cUvTb= 
Eer roïöro wad aùrde Hdehovy el Îe eÜre- 
As zaì merpiwey Toüro EDuurbv iv pos 
2 Maccab. XV: 38.,aen wien de Gou- 

den Eereprijs is toegewezen. Uit het 

geopend briefje bleek , dat de Opftel- 

ler dier Verhandeling was Maur. 
Jon. Heinr. Beernaus, Reform. 
Prediger zu Gladbach, bey Mulheim 
am Rhein im Herzogthum Berge 

A3 IL 
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1. Dat op het Voorftel, é 

1, Dat de nieuwere ontdekkingen in de 

Natuerkunde niets hebben toegebragt 
tot verzwakking van de geloofwaerdig= 
heid der Bijbelfche verhaelen, geene 
voldoende Verhandelingen zijn ingeko- 
mene 

eg. Dat ook op de Vraege nopens het Lo- 
caele en Temporeele der Bijbelleere 

geen Andwaord ontvangen is, ’t welk 
decor Beftierderen voldoende gekeurd 

is, volgens het oogmerk des Genoot- 
fchaps, om met den prijs bekroond te 

worden, waerom de Vraeg noch open 
blijft, even gelijk in ’ Programma van 
1804 gefteld is. 

UI. Dat onder de Verhandelingen, ingeko- 
men ter beandwoordinge van Vraegen, 

ten behoeve van mingeoefenden, eenigen 
zijn ingezonden over de rechte betragtin= 
ge des doods, en daer onder twee, de 

eene met de Spreuk: Zeer ons alzoo onze 
dagen tellen, op dat wij een wijs harte 
bekomen, Moses; en de andere, getee- 

kend: ik flerve alle dagen, PaurLus, 

aen welke beiden een Zilveren Medaille 
is 
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Ís toegewezen , zullende die van den 

laatstgenoemden Schrijver verkort uitge- 

geeven worden; en wordt die Schrijver 
verzogt zijnen naem voor den 15 October 

deezes jaers bekend te maeken, Her esr- 

fte briefje behelsde den naem van CORNE- 

LIUS ADRIANUS VAN DEN BROEK) 

Pred, te Oudbeyerland (nu te Hoorn ), 

Op eene Wibe: Vraeg , over den aart 
en belang eener toeneemende Zelfsken- 

pis, is niets ingekomen, % welk, naer 

het doel des Genootfchaps, kon worden 
bekroond, 

IV. Dat voorts verfcheidere Verhandelingen 
over gemengde Voorftelten zijn ontvan 
gen, die niet belangrijk genoeg gekeurd 

zijn geworden, om aen een of meer der. 
zelve een Eereprijs toe te kennen, 

Het Genootfchap noodigt op nieuw alle 

kundige Waerheidvrienden, onder aenbiedin- 

ge van eene Medaille van 5o Dukaeten, of 

de waerde van dezelve in geld, ter beande 

woordinge der twee volgende Voorftellten, 
welke voor den eerften Januarij 1808 te gee 

moete gezien wordt: 

A3 IL 
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IL, Aengezien de waeragtige en eeuwige God- 
heid van onzen Heere Jefus Christus, en 
van den Perfoon des Heiligen Geestes, 
in bekroonde Verhandelingen van 1792 
en 1804, klaerblijkelijk is gehandhaefd, 

en de Leere der Godlijke Drieéénheid, 

welker voornaemfte bewijzen in vorige 

Programmata gevorderd zijn, daer door 
zeer krachtig werdt betoogd; verlangt 

het Genootfchap, ter nadere bevestiging 
deezer Verborgenheid der Godzaligheid 
van den Vader, den Zoon en den Heili- 

gen Geest, derzelver naeuw verband met 

de voornaemfte Geloofswaerheden van het 

Euangelie, en den heilzaemen invloed op 
de beoefening eener Euangelifche God- 

vrucht en op de hoope dês eeuwigen 

leevens fchriftmaêtig te zien aengewezene 

IL. En, nadien de doorgaande leere des Bij= 

bels, nopens het borgtochtelijke van des 

Heilands gehoorzaemheid, lijden en fter- 
ven, in eene der Prijsverhandelingen van 

1804 duidelijk is voorgedraegen, begeert 
het Genootfchap een afzonderlijk en op= 

zetlijk Betoog, dat de Zoenoffers des O. 
Verbonds geene enkele ftaeckundige ine 
ftelling, veel min lcutere naevolgingen 
der, gewoonten van andere Volken zijn 

ge 



PROGRAMMA 7 

geweest, maer voornamelijk ingericht om 
het Zoenlijden van den toekomftigen Ver. 
losfer af te fchaduwen ; met oplosfing 

der tegenbedenkingen van de hedendaeg+ 
fche Beftrijderen. 

e 

En ’ Genootfchap verwacht voor den eer- 

ften September 1807, onder aenbieding van 
een Zilveren Medaille, Verhandelingen, die, 

voor de behoeften, en naer de vatbaerheid, 

zoo wel van min= als meergeoefenden zijn 

ingericht, met vrijheid, om zulke ftoffen te 

verkiezen, welke zij voor onzen ‘tijd gewiche 
“tig oordeelen, of zich te bepaelen tot die, 

welke voorheen opgegeeven, maer noch niet 

beantwoord zijn, of ook wel tot eene over 

den rechten ‘aart en ’t groot aenbelang eener 
Christelijk Godsdienftige opvoeding der Jeugd, 

benevens de duere verplichting tot dezelve, 

‚ Eindelijk belooft het Genootfchap, even 

als in vorige Programmata, eene Zilveren Me- 
daille, aen elken Schrijver, die voor den eer- 

ften. September 1807 aen hetzelve zal ge- 
zonden hebben 

Eene wel bewerkte Verhandeling over 

eenig voornaem Leerftuk, welk in onze 

A44 da- 
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dagen door de zoo genoemde nieuwe Her. 
vormers beftreden wordt. 

ge, Eene bondige wederlegging van eene der 
dwaelingern, welke door die zelfde lieden 
thans verbreid wofden. 

3. Eene oordeelkundige opheldering en hande 
haeving van eene of meer voornaeme bee 
wijsplaetzen uit het O, of N. T., bekend 

onder den naem van loca Clasfica, tegen 
de nieuwer aenvallen of verdraeijingen der 
hedendaegfche Beftrijderen, 

4. Eene befcheidene en duchtig wederleggen= 
de Recenfie van eenig nieuwlings uitgeko= 

men waerheid ondermijnend of Godsdiense 
hoonend Gefchrift, 

g. Of een wel gepast Vertoog over een ge= 

wichtig ftuk van de beoefenende Godge- 

leerdheid, 

De Schrijvers, die, door het beandwoor- 
den van alle de gemelde Voorftellen, na den 
prijs dingen, worden verzogt, zich der korte 
heid en klaerheid te bevlijtigen, en hunne 
Verhandelingen, in leesbaar Schrift, liefst 

in de Nederduitfche of Latijnfche, of des 

noods 
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noods in de Hoogduitfche Taele, met Ro- 

meinfche letters, (alzoo het met Hoogduice 
fche characters gefchrevene niet in aenmer- 

king gebragt wordt) vrachevrij, en, zoo 
veel moogelijk, met eene bij het Genoor- 
fchap onbekende hand gefchreeven, te zen- 
den aen den Secretaris des Genootf{chaps, 

Do, ADRIANUS VAN ASSENDELFT, Pre 

dikant te Leiden, en zich te fchikken naer 
de voorwaerden, in vorige Programmata op= 

gegeeven. 

Het Genootfchap verwagt voor den eere 

ften Januarij 1897 andwoord op de volgende 

Vraegen: 

IL. In hoe verre kan de Kindscheid des 
Menschdoms in de eerfte tijden der wee 

reld, volgens de berichten der Heilige 

Schrijvers, acagenomen, of moet dezelve 
verworpen worden? 

II, Daer zeer veele menfchen den Christos 
lijken Godsdienst of geheel niet kenneu, 

of denzelven verwerpen, vraegt het Ge- 
nootfchap eene Verhandeling , waar in 
getoond wordt, dat noch uit het een noch 
uit het ander tegen deszelfs Waerheid en 

Noodzaekelijkheid een gegrond vermoeden 
kan ontleend worden, 

45 TIL En 
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III Een Betoog van de Waerheid en God- 
lijkheid der Euangelieleer uit de behoor- 

lijk geftaefde lotgevallen der Joodfche 
Natie, nae den dood en verheerlijking 
van onzen Heere Jefus. 

IV. Een Betoog, dat de berichten des N. T, 
aengaende Jefus Hemelvaert ên daer op 

gevolgden verhoogden Staet geenfins als 
opgefierde fabelen ( Móbo) aengemerkt, 
maer eigenlijk verftaen moet worden, en 

volkomen waeragtig zijns 

V. Eene Verhandeling over den waeren oor- 
fprong en echtheid van de Hiftorifche 

Boeken des N, T, 

Het Genootfchap behoudt gen zich het 
recht, om, naer goedvinden, en ten algee 

meenen nutte, gebruik te maeken van alle de 
inkomende Verhandelingen, en dezelve, fchoon 

‘er de Prijs niet aen is toegewezen, geheel 
of ten deele gemeen te maaken, ’ zij met 
bijvoeging der Zinfpreuken, door de Schrij= 
vers gebruikt, ’ zij met uicdrukking van 
hunne Naemen, indien zij, daertoe verzogt 

wordende, dezelve gelieven te openbaeren. 

& 

AAN- 
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ZEER GEACHTE TOEHOORDERS! 

Á ree deugden ftaan in een naauw 
__ verband met elkanderen, en behooren 

in onze denkbeelden en daaden nooit 

van één gefcheiden te worden. Dit 

leert de Reden; dit bevestigt de Open- 
baringe. De Heidenfche Wijsgeeren 
trokken de gegrondheid dezer ftellin= 
ge niet in twijfel. Om geen andere 
getuigenisfen uit hunne fchriften bijte- 
brengen , zal ‘t genoeg zijn te melden ‚e 

dat de welfprekendfte Romein (4) 
El 

Ca) Cicero ur Tufc. Q. 17, omnes enim (wir- 
tutes) inter fe nexae et iugatae funt., 
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ergens fchreef: alle deugden zijn on= 

derling vereenisd en verbonden. 
Het Euangelie bevestigt dit allerdui- 

delijkst. De nreeRreE Jesus leerde 
ons den vasten band der liefde omtrent 

cop, in haaren wijden omvang be- 
fchouwd, der zuivere liefde tot onze 

medemenfchen , en der welbeftierde 

zelfs-liefde (4). Zijne Apostelen 
volgden Hem in dezen op het fpoor. 
Wie weet niet den zedekundigen in-_ 

houd der zaligmakende genade-leere, 
door Paulus (ce) opgegeven? Wie 
kent niet den fchakel der deugden, 
door Petrus (d) aangewezen, en den 
Christenen met Apostolisch gezag aan- 
geptezen? 

Dan , hoe bezwaarlijk valt het fom- 

tijds, in ’t midden van ’t deugden -pad 
te blijven, en geen gevaar te loopen, 

om, wanneer men de eene deugd be. 
tracht, 

(4) Matthe XXII. 37 — 40e 
Ce) Tit. He II) 12. 

Cd) u. 1: 5 en volgg. 
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tracht, de andere uit het oog te ver= 

liezen, of de grenzen van die beide 
te overfchreden. Spaarzaamheid en 

milddaadigheid zijn twee beminnelijke 
deugden; doch meenigwerf ziet men 
de eerfte tot gierigheid overflaan, de 
andere tot verkwistinge. Grootmoe- 

digheid en ootmoed behooren zoo bee 
ftierd te worden en gepaard te blijven, 
dat de eerfte niet verbastere in ijdelen 
waan en trotsheid, en de laatfte niet 

in lafhartigheid en laaggeestigheid. 

Hoe groote oplettendheid wordt ’er 
vereischt, om in de burgerlijke famen- 
levinge altijd en ín alle gevallen een 
oprecht beftaan met eene betamelijke, 
voorzichtigheid te vereenigen, op dat 
oprechtheid geen onvoorzichtigheid 
en onbedachtzaamheid worde, en de 

voorzichtigheid niet verwandele in list 
en loosheid, 
Om geen langeren/‚omweg te nemen; 

mijn voornemen is, eenige Bedenkin- 
gen over het naauwe verband der Op. 
rechtheid en Voorzichtisheid in Gods- 

dien- 
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dienstige zaken aan U heden medetes 
deelen. 

Het zou voor U belangrijker en voor 
mij aangenaamer geweest zijn, indien 
een mijner hooggeachte Medebeftuur- 
ders van dit Genootfchap , wegens on- 
gefteldheid, in zijnen toeleg niet wa- 
re verhinderd geworden, om het woord 

op dezen dag te voeren, en zoo ik in 
mijnen langzaam werkenden ouderdom 

meerdere ruimte van tijd gevonden 
had, om, onder zoo vele andere be- 

zigheden, deze mijne Bedenkingen te 
befchaven en te verbeteren. Dit, wen- 

fche ik, zult Gij nu onder het hooren 

doen, en mijn onvoltooid werk met 

Uwe luisterende aandacht vriendlijk 
onderfteunen. 

Gij, dierbaare HrEILAND, die een 
volmaakt voorbeeld van Oprechtheid en 
Voorzichtigheid in leere en leven ge- 

weest zijt, maak Gij ook ons in alles, 
wat wij denken, fpreken en verrich- 

ten , 
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ten, ten allen tijde Oprecht en Voor- 

zichtig, tot roem van Uwen naam, ter 

verheerlijkinge van cop Uwen Va- 

der en van den H. GEEST, die ons in 

alle waarheid leide ! 

Ik zal eerst iets kortelijk over de 

Oprechtheid en Voorzichtigheid in ’t ftuk 
van Godsdienst,afzonderlijk befchouwd, 

aanmerken, en daarna het naauwe ver- 

band van die beide uitvoeriger trach. 

ten aantewijzen, Zoo door weinige rc= 

deneringen, als met navolgenswaardie 
ge voorbeelden. 

Oprechtheid, waar door ons hart en 

mond ‚, onze woorden en daaden-over- 

eenftemmen , is geen gering fieraad der 
menfchen in de burgerlijke maatfchap- 

pije, in welken kring van werkzaam. 

heden het der alwijze Voorzienigheid 
behaagde ons op deze aarde te plaat- 

fen. Zij is geen minder fieraad in za- 
ken van den Christelijken Godsdienst, 
in deszelfs belijdenisfe, beoefeninge 
en verdediginge. Het 
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Het doet aan het Christendom geen 
geringe eere aan, wanneer wij geene 
waarheden met den mond belijden, 
dan die wij met ons hart gelooven, 
en als waarheden, op *t Euangelie ge= 
grond , met een ongeveinsd gemoed 
eerbiedigen, 

Oprechtheid is den Christen tot luis-_ 
ter, wanneer hij den Godsdienst beoe- 
fent, ziet om eene ijdele vertooninge 
van Godzaligheid te maken, met ver. 
loocheninge van haare kracht, wiet om 
aan fommige menfchen te willen beha- 
gen, zonder in aanmerkinge te nemen, 
dat cop niet aanziet, wat voor oogen 
is, maar harten en nieren ‘beproeft, 
niet om eere en aanzien, of om een ge- 
maklijker leven, of om tijdelijk gewin 
en voordeel te bejagen; maar uit bezef 
van het redelijke , betamelijke, be- 

minnelijke en heilzaame der waare 
deugdsbetrachtinge, met een rein oog- 
merk, om cop te verheerlijken, en 
de uitnemende kracht van Zijne gena- 
de in den HEERE JEsus openbaar te 

doen 
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doen worden; om ons zelven meer 

voortebereiden tot de eeuwige vol. 

maaktheid in den hemel; om onze me- 
demenfchen door een blinkend voore 

beeld te ftichten, en hen met ernst en 

in liefde ter navolginge optewekken. 
Oprechtheid ontdekt zich in de ver- 

dediginge van den Godsdienst, als zij 
gefchiedt uit zuivere hoogachtinge voor 
denzelven, zonder haat, zonder nijd , 
zonder twistgierigheid, zonder voor- 
oordeelen, zonder eenig doelwit om 
iemand met opzet te willen beledigen; 
maar met liefde, met befcheidenheid, 

met zachtmoedigheid , met medelij- 
den, met een’ welmeenenden toeleg 

‚som dwalenden te recht te brengen en 
op't pad der waarheid te doen weder« 
keeren. 

De Voorzichtigheid, waar door wij 
bedachtzaam zijn in het onderfcheiden 
van ‘tgene heilzaam is omtrent alles; 

\_wat wij denken, fpreken en doen, de 
| Voorzichtigheid, welke eene dochter 

| 5) van 

| 
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van ’t opgeklaarde verftand en eene 

zuster der waare wijsheid is, deze 
Voorzichtigheid is van groot belang in 
de belijdenisfe, beoefeninge en ver- 
dediginge van den dierbaaren Gods- 
dienst: met opzicht tot de belijdenis® 
fe, als wij niets gelooven en voor waar- 

heid aannemen, dan ’t gene de Reden 
en de Godlijke Openbaringe ons lee- 
ren; met betrekkinge tot de beoefe= 
ninge, wanneer deze ingericht wordt 
naar de voorfchriften van het Euange- 
lie, en dus verre verwijderd blijft van 
alle ‘bijgeloovigheid, nademaal God- 

vrucht en bijgeloof tot elkander ftaan, 
als het licht tot de duisternisfe; en 

ten aanzien van de verdediginge , wan- 
neer wij in ’t ftuk van Godsdienst niets 

tegen anders denkenden begeren ftaan- 
de te houden, of wegens eenmaal op. 
gevatte begrippen, of met niets af- 

doende magtípreuken, waar van mer 

zich bedient, om zulken, die in ge- 
voelens van ons verfchillen, als dom- 
me weetnieten ten toon te ftellen, of 

op 
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op een’ befpottenden trant, of ook op 
louter gezag van voornaame mannen, 
die anders met recht een’ hoogen rang 
in de fchattinge van ons oordeel had= 
den verkregen. 

Het is mijn oogmerk niet, het reeds 
gezegde nader optehelderen, uitte- 

breiden en te bevestigen, maar liever 

wil ik eenige overdenkingen, het naau- 

we verband der Oprechtheid en Voora 
gichtigheid betreffende , thans opge- 
ven, en het gewigtige van dat verband 
met redeneringen en voorbeelden fta-- 
ven. 

Wanneer Oprechtheid en Voorzich. 
tigheid niet hand aan hand famengaan, 
loopt men groot gevaar van buiten het 
rechte fpoor te geraken. 

Het moge Voorzichtigheid fchijnen, 
doch het is zekerlijk geen Oprechtheid, 

als men de verklaringe van fommige 
plaatzen der Heilige Schriften naar zij- 

ne bijzondere Godsdienstbegrippen 
fchikt, zonder te letten op onbevoor- 

B 2 oor- 
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oordeelde regelen eener gezonde en 
beproefde uitlegkunde, en men zich 
dus meer vrijheids aanmatigt in de zins-= 
bepalinge van cops Woord, dan van 

alle menfchelijke fchriften. Dan he- 

laas! hoe algemeen is dit tot alle Kerk- 

genootfchappen doorgedrongen. Van 

hier, dat zelfs de uitlegkundige voor* 

fchriften, door voortreffelijke mannen 
opgegeven, meestal geregeld zijn naar 

hunne bijzondere gevoelens omtrent de 
leerftellige waarheden van den Gods- 

dienst, waar aan zij den voorrang ge- 

ven. Jk durve en wil ook niet ont= 
kennen, dat dit gebrek in de uitleg- 
kundige voorfchriftcen van fommige 

Hervormden heerscht; maar het is niet 

minder waar, dat dit zelfde gebrek 
zich alomme ontdekt bij Calmet , Ram- 

bach, Deylins, Wetflein, Semler ‚ Moe 

rus, en zelfs bij den uitmuntenden Er- 

nesti, cm van anderen te zwijgen} 
Wie alle hunne fchriften met aandacht 
gelezen en vergeleken heeft, zal het 
gezegde niet in twijfel kunnen trekken. 

Het 
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Het moge den naam van Moorzich» 

tigheid krijgen , maar ‘t verdient in gee- 

nen deele dien van Oprechtheid, als 
men, of, om op een’ verderen afftand 

van anders denkenden te ftaan, van het 

eene tot het andere uiterfte overflaat, 

of ook de gevoelens der Kerkelijke Ge- 
nootfchappen, hoe verfchillende an- 
ders, ter bereikinge van zijn oogmerk, 

in een verkeerd licht poogt te plaat- 
fen. Is het-billijk, iets wit te noe- 
men, alleenlijk om dat een ander het 

zwart-noemt? is er dan geen midden- 

verwe tusfchen zwart en wit? Mag 

men iets voor een’ helderen middag 
houden, om dat anderen het als een’ 

pikdonkeren nacht befchouwen? is ‘er 
dan ook geen vroege dageraad, geen 

bewolkte dag, geen fchemerende a- 

vondftond? Het was niet Voorzichtig, 
hoewel het Oprecht fcheen, te willen 

ftaande houden, of, dat de ftijl der 
Schrijveren van ’t Nieuwe Testament 
zuiver Grieksch is, om dat anderen 

beweerden, dat die fchrijftijl overal 
Dg bar= 
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barbaarsch is, of, dat bijkans in alle 

boeken van ’t Oude Testament recht- 
ftreekfche Voorzeggingen, belangende 
Mesfias jesus, alomme te vinden 
zijn, om dat anderen die nergens wil- 
den vinden, of, dat in de Mofaïfche 

inftellingen zonder onderfcheid alles 
voorbeeldig was, om dat anderen in ’t 
geheel geen voorbeelden, die op jr- 

sUs, zijnen zoen -dood en heerlijkheid 
zagen, wilden erkennen, of, dat de 
Verborgenheden des geloofs uit een 
groot aantal Bijbelplaatzen kunnen be- 
wezen worden, om dat anderen voor-= 

wendden, zulke bewijzen nergens ge. 
vonden te hebben, of, dat de Enge- 

len, na den leeftijd der Apostelen, 

zich de belangen der Christenen in gee- 
nen deele aantrekken, om dat anderen 
de aanbiddinge der Engelen goedkeur. 
den, of eindelijk, dat men een gansch 
lijdelijk Christendom moet aanprijzen, 

om dat anderen ’s menfchen onaf han- 
gelijkheid van cop, ter verkrijginge 

van een eeuwig heil, durfden ftaande 
hou- 
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houden, en geen beteren weg ter ver- 
krijginge van waar geluk en eeuwige 

zaligheid voorgaven te kennen, dan 
op Ons zelven te vertrouwen (#)). 

De pogingen van den beroemden 
Bosfuet, om Roomfchen en Onroom- 
fchen in ’t Godsdienftige te vereenigen, 
en tot dat einde de gevoelens van bei- 
den in een valschlichtte doen voorko- 
men, werden door velen aangemerke 

als zeer Voorzichtig , door anderen bee 
fchouwd als listig, door niemand voor 
Oprecht gehouden (f). Roomfchen 
zoo wel, als Onroomfchen, die edele 
moedig dachten, vonden ‘er geen be- 

hagen in, en waren van oordeel, dat 
het bedoelde oogmerk, langs dien weg , 

nooit kon bereikt worden, 
Indien het Voorzichtig mogte fchij- 

nen; 

(Ce) Verg. den Schrijver des Bries aan Prof. 
Muntinghe bl, <9 en volgg. 

(f) Pfafius ta. 1 Hist. Lit. p. roe fq., We- 

zenfelfius t. 1, Opufc. p. 330 fqe, Saxius P. v 

Onom. Lit, pe 19. fqg. 

B 4 
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nen, ’t was verre af van Oprechtheid, 
als men zich tegen het gebruik van 
fommige woorden en zegswijzen, wel- 
ke voorlang een bijna algemeen burger- 
recht onder de Christenen verkregen 
hadden, met drift aankantte, en zulks 
met geenander oogmerk, dan om zijne 
afwijkinge van de leere zelve , welke 
door die woorden aangeduid wordt, 
listiglijk te bedekken. Zoodanige voor- 
beelden zijn meenigvuldig en genoeg 
bekend. De Arianen wilden niet zeg- 
gen, dat cops Zoon eenwezig is of 
het zelfde wezen bezit mec den Vader ; 

zij en anderen fchroomden te fpreken 
van Godlijke Perfoonen en van de 

Drieenheid 5 de Socinfanen , en zoo ve- 

len hun voetfpoor volgden, maakten 

zwarigheid in ’t gebruik van ’t woord 
Voldoeninge en Verzoeninge. Was 
dit enkel te doen om de woorden, of 

veel meer om de daar door aangeweze- 

ne zaken? Wil men met een onge- 
veinsd hart zich doen onderkennen van 
dwalenden, men doet Voorzichtig, als 

men 
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men zulke woorden blijft bezigen, die 
best gefchikt zijn om de waarheden van 
den Godsdienst uittedrukken, en juist 
daarom de goedkeuringe van de groote 

fte mannen, federt eene reeks van 
eeuwen , weggedragen hebben, Wie 

kan gelooven, dat het in onze dagen, 
minder dan voorhenen, betamelijk zijn 
zoute fpreken van Voorverordeneringe, 
cops beeld, Erf-zonde, Verzege- 
linge der Christenen door den neIiLti- 
GEN GEEST; indien men evenwel 

voorwendt de bedoelde zaken niet te 
willen verwerpen. 

Is het in waarheid Voorzichtig en te 
gelijk Oprecht, als iemand, gedrongen 

wordende tot de opgave van zijne waa- 
re Godsdienstgevoelens, zich wel be- 
dient van zulke woorden en uitdrukkin. 

gen , die doorgaans in gebruik zijn, doch 
daar aan een’ geheel anderen zin ver- 
bindt, ’tzij in zijn hart, ’t zij in ge- 
fprekken, ’t zij ook in zijne fchriften 2 

Ponziaan van Hattem {prak met den 
Bijbel, en volgde veelzins de bewoor- 

B5 din- 
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dingen van onze Godgeleerden; maar 
hij geloofde geheel wat anders. De 
latere volgers van Socyn noemen niet 

alleenlijk jesus den Zoon vanop, 
doch ook den waaren eneeuwigen GOD, 

hoewel zij blijven ftaande houden, dat 

Hij niet aanwezig was voor zijne ge- 
boorte uit Maria. 

Het moge Voorzichtigheid heten ,’t is 
ongetwijfeld geen Oprechtheid, wanneer 
men , van de aangenomene leere der Ker- 
kelijke Maatfchappije, waar toe men 

fchijnt te behooren, willende afwijken, 
zulksniet rondborstig openbaart, ’t gene 

aan niemand voor eene misdaad toege- 

rekend wordt, maar uit loosheid vooraf 

van eene vraagswijze voorftellinge zijner 

tegenbedenkingen gebruik maakt, bij _ 

voorbeeld, is dit of dat wel eene vol. 

zekere waarheid? kan zij wel uit de 

aangehaalde Bijbelplaatzen bewezen 
worden? is zij niet onderhevig aan ve- 

le en groote zwarigheden? moeten uit 
deze en gene ftellingen niet noodzake-. 
lijk fommige nadeelige en ongerijmde 

ge- 
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gevolgtrekkingen afgeleid worden? zou 

het niet voorzichtiger en beter zijn , 

zich op eene andere wijze uittedrukken? 

Die kunstgreep , om het zekere twijfel- 

achtig te doen voorkomen, zich bij on- 

oplettendente vermommen, en om on= 

voorzichtigen te verfchalken, is geen 

nieuwe uitvindinge , maar voorlang be- 

kend, en door velen listiglijk gevolgd. 

Het verdient opmerkinge , dat de mee- 

nigvuldige bedenkingen tegen de Ge- 
loofsbeliidenisfe en den Heidelberg- 
fchen Katechismus, aan het Dordrecht- 

fche Synode in de jaren 1618 en 1619 
overgegeven, bijna alle vragender wij. 

ze voorgedragen worden. De fchran- 
dere Episcopius en die zich bij hem 
voegden, zullen ‘er ook hunne redenen 

voor gehad hebben. Wat zij met alle 
die vragen bedoeld hadden, gaven zij 

naderhand openhartig te kennen: en 
dit was prijswaardiger. 

Gelijk Voorzichtigheid met Oprecht- 
heid behoort gepaard te gaan, zoo ook 
Oprechtheid met Voorzichtigheid. 

Men 
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Men kan met de beste Oprechtheid 
grove misvattingen in ’t Godsdienftige 
verwerpen en beftrijden, doch hier in 
komt ook de Voorzichtigheid te pas, 

bij voorbeeld, om den ftaat des gefchils 
naauwkeurig te bepalen, om geen per= 

foonen onheuschlijk te bejegenen, om 

enkel de dwalingen aantetasten, voor- 
al om aan anders denkenden geen ha- 
telijke gevolgen van hunne gevoelens 
aantetijgen en optedringen, gevolgen, 
waar van zij, niet minder dan hunne 

tegenfirevers, ten vollen afkeerig zijn. 
Niemand, die menschkundig is, zal 
zich verwonderen, dat het laatstgemel- 
de maar al te veel plaats vond ín de 

hitte der wederzijdfche twisten met en 

van de Arianen, Nestorianen en Pela. 
gianen, ook ten tijde der Kerkhervor- 
minge in de zestiende eeuwe, zelfs 
onder de navolgers van Luther en 

Zwinglius, federt bij de Remonftranten 
en Contra-remonftranten. Vreemder 
is’t, dat mannen van naam, die anders 
groote verdiensten hebben, zich in on- 

Ze 
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ze dagen niet ontzien, om de fchan- 
delijkfte ongerijmdheden, door onge- 
gronde gevolgtrekkingen, op rekenin- 

ge der Hervormden te zetten, even 
of zij voorftanders van ’t Stoïsch nood- 
lot en van Mohammeds wanbegrip wa- 
ren, den mensch verlaagden tot den 
rang van ’tredenlooze vee, cop als 
de oorzaak van ’t zedelijk kwaad be-= 
fchouwden , en geloofden, dat de 
Schepper het menschdom met geen an- 

der oogmerk had voortgebragt, dan 
om een groot gedeelte van hetzelve 

voor eeuwig ongelukkig te kunnen ma- 

ken: wangevoelens, welke door nie= 
mand, die en Voorzichtig en Oprecht 
handelt, aan de leere der Hervormden 

kunnen opgedrongen worden. 
Het moge den naam van Oprechtheid 

krijgen, *t is echter nooit Voorzichtig, 
allerminst in Rijken en Gemeenebesten, 
waar verfchillende Godsdiensten ftand 

grijpen, op een’ hevigen toon en met 
ijver zonder verftand tegen zulken uite 

tevaren, die in gevoelens meer of min 
van 
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van ons verfchillen. Dit kan en moet 
wel verbitteringe, maar zal zelden of 
nooit verbeteringe ten gevolge heb- 

ben. Wat wij op goede gronden voor 

waarheid houden , mag en moet be- 

hoorlijk tegen anderen verdedigd wor- 
den; doch lasteren is geen betoog der 

waarheid, en fchelden doet niets af. 
tot haare verdediginge, Onze befcheie 
denheid , gepaard met voorzichtige op- 

rechtheid, zij aan alle menfchen, hoe 

zeer zij van ons in Godsdienstige begrip- 
pen verfchillen, ten allen tijde bekend! 

Het is ook noodig, dat wij de Voor- 
zichtigheid met de Oprechtheid veree- 
nigd houden, om aan den eenen kant 
ons zorgvuldig te wachten voor alle 
eigenlijk gezegde Woorden -ftrijden, 

waar aan de Christenen zich eeuwen 
lang te veel overgaven, en om aan de 
andere zijde geen wezenlijke gefchil- 
punten te willen doen doorgaan voor 
loutere en onbeduidende Wootden- 
ftrijden. Of de geleerde Werenfels, 
die anders fchoone aanmerkingen over 

dit 
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dit ftuk maakte, altijd even gelukkig 

in zijn oordeel over waare en gewaan- 

de Woorden-ftrijden flaagde , en of 
hij even Voorzichtig als Oprecht daar 

over fchreef, zal ik hier niet onder- 

zoeken. 

Liever wil ik nog iets zeggen om« 
trent de voortplantinge van het Chris- 

tendom onder Joden en Heidenen, en 

hoe, ook hier in, de Voorzichtigheid 
van de Oprechtheid niet behoort afge= 
fcheiden te worden. Zoekt men Joden 

tot de omhelzinge van jesus Euan- 

gelie te bewegen, de Oprechtheid ge- 
biedt zonder bedenkinge, dat men hen 

trachte te oveireden, dat jesus de 

Nazarener de waare, aan hunne vade- 

ren beloofde, en fints vele eeuwen 

verwachte Mesfias is , naardien zonder 

toeftemminge van deze waarheid, een 
Jood altijd een Jood blijft, en geen 

Christen kan genaamd worden, Doch 
de Voorzichtigheid eischt, dat men de 
Joden niet met fommigen ten onrech- 
te befchuldige van moedwillige verval- 

fchin- 
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fchinge van den Hebreeuwfchen text 
des Bijbels in zulke plaatfen, waar, 

volgens ’t begrip der meeste Christe- 
nen, van den Mesfias gefproken wordt; 
dat men hun niet opdringe de erkente: 

nisfe van den Godlijken oorfprong der 
boeken van het Nieuwe Testament; 

dat men de groote voorrechten, wel- 
eer aan Abraham en zijne afftammelin= 
gen door cop verleend, en de voor- 

treffelijkheid van Mofes en de verdere 
Profeten, met eerbied en lof vermel- 
de; dat men de Joden van onzen tijd 

nooit befchimpe over de voortdurende 

befnijdenisfe , over de onthoudinge 
van fpijzen, welke de Mofaifche wet 
verbiedt, over ’t gemis van offer, tem- 

pel en Kanaan; daf men hen verze- 

kere van ons ootmoedig uitzien naar 

hunne gelukkige herftellinge, welke 
eenmaal komen zal; dat men, ten bee 

wijze van Jesus Mesfiasfchap, zich 
niet beroepe op Joodfche fchriften, 

wier echtheid en ouderdom in twijfel 
getrokken worden, of die, zelfs naar 

% 
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t vermoeden van fommige Christenen , 
‚ opgefteld zijn door Joden, die reeds 

tot het Christendom overgegaan waren, 

van welken aart misfchien is het boek 

Sohar, waar uit zoo vele wapenen te- 

gen de Joden ontleend werden; einde- 
lijk de Voorzichtigheid wordert, dat 

men in den twist over den Mesfias 
liefst beginne met zulke Voorzeggin- 
gen des O. T., die ook door de kun- 
digfte Joden van vroegere en latere 

eeuwen geoordeeld werden te behoo- 

ren tot den Mesfias, en waar uit blij= 

ken kan, dat de tijd van Zijne komfte 

reeds lang voorbij is, terwijl men, 
met alle billijkheid, gegronde redenen 
‚van verftandige Joden vordert, waar- 
om de HEERE zijne ftellige belofte 

op den bepaalden tijd niet zou vervuld 
hebben. 

Heeft men een’ zuiveren toeleg, 
fpruitende uit liefde voor den HEERE 
Jesus, wars van eigen eer en voor- 

deel, niets anders bedoelende dan den 
roem der Godlijke genade en het heil 

C van 
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van onfterfelijke zielen; heeft mett 
zoo eenen toeleg, om onbefchaafde 

en woeste Heidenen in Christenen te 
hervormen, men vereenige Voorziche 
tigheid en Oprechtheid. De Voorzich- 
zigheid eischt, dat men díe ongelukki- 

gen door de befchouwinge van de were 
ken der natuur trachte opteleiden tot 
de kennisfe van den eenen waaren cop, 

tot erkentenisfe van Zijne magt, wijse 
heid, goedheid, rechtvaardigheid, at« 

wetendheid , overaltegenwoordigheid 
en albeftierende Voorzienigheid; dat 
men bij hen, gelijk bij kinderen pleegt 
te gefchieden, in dit onderwijs lang- 
zaam en bij trappen voortga, met alte 

mogelijke duidelijkheid en verftandige 
eenvoudigheid; daf men hunne genees 
genheid en vertrouwen poge te wim 
nen, niet alleen door gefehenken van 

voedfel ef dekfel, maar ook en aller. 

meest door aan hun een voorbeeld van 

nedrigheid, zedigheid, menfchenlief- 
de en Godzaligheid te geven. De Op. 

roshtheid vordert, dat men zich naauw- 

keu- 
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keurielijk wachte, om niet, gelijk zoo 
vaak gefchiedde, de Heidenfche bij- 

geloovigheden aan die van vele Chris- 
tenen de plaats te doen inruimen, em 
wanbegrippen met wanbegrippen te 
verwisfelen;5 dat men een merkelijk 
onderfeheid erkenne tusfchen de Hei 
denen, aan welken Pau/us het Euanges 
lie der zaligheid verkondigde, en de 

meeste Heidenen, die nu tot het Chrise 

tendom moeten overgebragt worden; 

nademaal dezen veeltijds als redenloo- 

ze menfchen zijn, maar genen in ’%t ges 

bied der Romeinen en in de voornaam- 

fte fteden van Griekenland en Klein 
Afie opgevoed en in menfchelijke we- 
tenfchappen onderwezen warén, en 
dat men zieh zoo weinig fchame over 
% kruis van Christus, als over zijne 
heerlijkheid, gelijk fommigen deden, 
waarom de Kardinaalen te Romen zich 

verpligt rekenden, aan de Jefuiten on« 
der bedreiginge van den ban te vers 
bieden, de verborgenheid van * kruig 
te verbergen voor hun, die in den 

Ca Godse 
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Godsdienst onderwezen werden, en 
uitdrukkelijk te gebieden, niemand tot 
den Doop toetelaten, eer hij den ge. 
kruisten Christus kende (g ). 

Eindelijk, wij moeten nooit uit het 

oog verliezen, dat Oprechtheid zonder 

Voorzichtigheid ten hoogften fchade- 
lijk kan worden voor den Godsdienst 
en de geheele Christen-kerke, gelijk 
de ondervindinge ten tijde der vervol- 

gingen onder de Romeinfche Keizers 
meermaals bevestigd heeft. Insgelijks 
moeten wij niet onopgemerkt laten, 

dat Voorzichtigheid zonder Oprechthzid 
weldra kan overflaan tot veinzerije, 

list, lafhartigheid en {nood verraad 
van jEsus Zaak en der waarheid van 

het Euangelie. 
__Laat ons befluiten, dat het naauwe 
verband van Moorzichtigheid en Op- 

rechtheid in zaken van den Godsdienst 

nooit moet losgerukt , maar ongefchon- 
den 

C£) Hofflede over het klein getal der egte Mare 
selaus, ble 543 55e 
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den behoort bewaard te worden. En 
hier toe vinden wij ons nadruklijk op- 

gewekt door de blinkende voorbeelden 
van den HEERE JESUS, van Zijne 
Apostelen; van de eerfte verdedigers 
van het Christendom, van de echte 

Martelaars in vroegeren en lateren tijd , 
en van onze Voorvaders;, die, tot hun- 

nen onverwelkbaren roem, goed en 
bloed veil hadden voor de vrijheid in 
den Burgerftaat en Godsdienst, voor- 
beelden , die ook onzer, navolginge 

overwaardig blijven. 

De HEERE JESUS, die zijne Apos- 

telen vermaande: zijf Voorzichtig gee 
lijk de flangen, en Oprecht gelijk de 
duiven (Matth. X. 16), gaf de door- 

flaandfte blijken, dat Hij zelf in alle 

gevallen de Voorzichtigheid en Op- 
rechtheid niet alleenlijk behartigde, 

maar ook in eene en dezelfde redevoe- 
ringe en ten zelfden tijde onaffcheid- 
baar rekende, en op ’t naauwkeurigfte 

C 3 vers 
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vereenigde. Uit vele zullen weinige 
voorbeelden genoeg zijn. Om de voor= 
oordeelen, tegen Hem en Zijne leere 
opgevat, te overwinnen, om de aane 

dacht en het hart Zijner hoorderen naar 

zich te trekken, begon Hij die onna- 
volgbaare Redevoeringe op den berg 
met vertroostende zaligfprekingen, en 
eindigde dezelve met de doeltreffende 
fchilderije van voorzichtige en onvoor- 
zichtige menfchen (Matth. V—-VII); 
doch met ernftige Oprechtheid verklaar- 
de Hij te gelijk de zedelijke Wet van 
GOD, verdedigde dezelve tegen de 
wanbegrippen der meeste Joden, met 
bijgevoegde beftraflingen en vermanin- 
gen. 

‚ Met ronde Oprechtheid deed Hij de 
Apostelen verftaan, dat Hij de Mes- 
fas, de Zoon des levenden cops was; 

maar met Voorzichtig beleid verbood 
Hij hun, dit aan anderen nog vooreerst 

te openbaren ( Matth, XVI, 16 en 

volg., 20). Bi 
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Bij uitnemendheid Voorzichtig was 
Hij in ’t voorftellen van alle de Gelij- 

kenisfen, in ’t bijzonder ook in zul 

ke, waar in het fnood gedrag der wijn- 

gaardeniers, die zelfs den zoon en erf- 

genaam jammerlijk mishandelden, met 

levendige verwen afgemaald wordt, 

Na dat Jesus de Joden uitgelokt had, 

om een rechtmatig vonnis over die on- 

dankbaaren te vellen, past Hij deze 
Gelijkenisfe toe op de Joden van zij- 
nen tijd, en wel met die Openhartig- 

heid, dat de Overpriesters en Pharie 

zeeuwen verftonden, dat Hij in deze 

Gelijkenisfe van hun gefproken had 
(Matth, XXI. 3345). 
Hoe Voorzichtig handelde de Zalig. 

maker , om de Samaritaanfche vrouwe te 

onderwijzen en op den rechten weg te 
brengen; maar niet minder Oprecht be- 

tuigde Hij ten laatften: ik, die mec u 
fpreke , ben de Christus , ( Joh. IV, 26). 

Na dat de groote Leeraar de eer van 
Zijnen Vader, van zich zelven en van 
Zijne leere met beminnelijke Oprecht 

C 4 heid 
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heid verdedigd had, verliet Hij uit Voor- 
zichtigheid den tempel en Judea, om 
dat de door cop bepaalde tijd van zij- 
nen kruisdood nog niet gekomen was 
(Joh. V‚, VI, VIL r, VIJL 59, XIL 

36 ). | 
Om nu vele andere bewijzen voor- 

bijtegaan, zal ik dit eene nog aanftipe 
pen, waar uit ons duidelijkst blijken 

zal, hoe yresus op denzelfden tijd 

Voorzichtigheid en Oprechtheid famen- 
paarde. Wanneer Hij door den Hoo- 
genpriester en diens boosaartige med- 
gezellen , in de tegenwoordigheid van 
Pilatus, met groote drift en van vele 

fnoodheden befchuldigd werd, zweeg 
Hij ftil, en, hoewel door den Rechter 

hier toe aangemaand, antwoordde Hij, 
in het bijzijn der Joden, op niet eene 

van hunne valfche aanklagten. Dit 
was verftandig en Voorzichtig. In te- 
gendeel, toen Hij alleen bij Pilatus 
was, fchroomde Hij niet rondelijk te 

erkennen, dat Hij een Koning was, en 
den waaren aart van zijn Koningrijk 

voor 
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voor den Rechter openteleggen (Matth. 
XXVIi. 11-14, Joh. XVIII, 33 
37). Dit was Oprecht en edelmoedig. 
Indiën wij op deze en meer foortgelij- 

ke voorbeelden letten, zien wij, hoe 
de grootfte Leeraar Oprechtheid en 
Voorzichtigheid vereenigde in ’t wedere 
leggen der Pharizeeuwen en Saddu- 
ceen, in het onderwijzen en beftraffen 
zijner leerlingen, in ’t verdedigen van 
zijne eere, leere, gemeenzaame vere 
keeringe met menfchen, van geheel 
zijn leven, van zijne wonderwerken, 

onder de vleijendfte toejuichingen , on= 
der de hatelijkfte befchuldigingen, en 
toen Hij op het einde van zijn leven 
voor den Rechter Pilatus ftond. Welk 
een fchoon voorbeeld! van den naau- 
wen band der Oprechtheid en Voorzich= 
tisheid. 

Geen wonder, dat de Apostelen, in 
‘t bijzonder Petrus en Paulus, het 
voorbeeld van hunnen uicmuntenden 

Meester navolgden. 
Elk weet, met hoe groote vrijmoe- 

C 5 dig- 
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digheid en Oprechtheid Petrus, op het 
eerfte Christen= Pinxterfeest, de zaak 

van den HEERE JESUs en de won- 

derdaadige uitftortinge der gaven van 

den HEILIGEN GEEST op eene tref- 
fende wijze verdedigde. Bij deze ge- 
legenheid ontzag hij niet, den Joo- 
den met ronde woorden te zeggen, 
dat zij jesus den Nazarener, dien 

Godlijken Profeet, onrechtvaardiglijk 
aan ’t kruis hadden doen fterven, doch 
dat cop Hem opgewekt en den Ko- 

ninglijken throon had doen beklimmen 
CHand. II, 22—24, 32, 36} En 

in die zelfde redevoeringe waen de 

fchoonfte trekken van befcheidene 
Voorzichtigheid, Petrus beroept zich 

op zulke Godípraken inhet O, T., die 
door de Joden van dien tijd ook van 
den Mesfias opgevat werden, Hij zoekt 
zijne hoorders intenemen door eene 
vriendlijke aanfpraak, door met lof te 
preken van den Koninglijken Profeet 
David, wiens nagedachtenis bij de 

Joodfche natie nog in zegeninge was. 
Hoe- 
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Hoewel de fpottende meenigte onbe- 

wimpeld de Apostelen van dronken- 

fchap befchuldigd had, zegt Petrus 
echter met zachte Voorzichtigheid: 
dezen zijn niet dronken, gelijk gij 

vermoedt , gelijk gij het opneemt 

(vers 15). 
Niet minder ziet men Oprechtheid 

en Voorzichtigheid gelijkelijk doorftra- 

len, zoo in de hartroerende aanfpraak , 

welke Petrus aan ’t volk deed na de 
bovennatuurlijke genezinge van een’ 
kreupelen (Hand. HI. 12 —26), als 
in zijne verdediginge voor den Jood- 
fchen Raad (Hand. IV. 8-12, 19, 
V. 29-32). Hij durfde dien onhei- 
ligen Raad in ‘t aangezicht verwijten 
de onverdiende verachtinge en den 

fchandelijken kruisdood, den HEERE 
Jesus door hen aangedaan. Hij fprak 
duidelijk van ’s Heilands opwekkinge 
en heerlijkheid, De Raad zelf verwon- 

derde zich over de vrijmoedigheid der 
Apostelen, te meer, om dat zij onge 

Tetterde en eenvoudige menfchen waren, 
Met 
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Met Voorzichtigheid beftempelt Petrus 
de Raadsheeren met den vereerenden 
naam van Overften des volks en Ouder- 
lingen van Ísraël;, hij predikte hun je- 
sUs, den eenigen naam van zaligheid, 
nu aan cops rechterhand verhoogd, 
om aan Israël bekeeringe en vergevin- 
ge der zonden te geven; eerst zegt 
hij: oordeelt gij, of het recht voor GOD 
is, ulieden meer te hooren dan GoD? 

naderhand betuigt hij op eene ftellige 
wijze: men moet GODE meer gehoore 
zaam Zijn, dan den menfchen. 

Paulus, die ’erzijnenroeminftelde, 
dat hij een navolger van cHRIsTUs was 
C1xCor. XI, 1), trad ook int zelfde voet- 
fpoor van vereende Voorzichtigheid en 
Oprechtheid, In zijne redevoeringe te 
Athenen gehouden, ineeneftad, die de 

zetel van geleerdheid en wijsheid gere- 
kend werd, en wel in tegenwoordig. 
heid der Epicureïfche en Stoïfche 

Wijsgeeren , befchouwt Paulus die van 
Athenen als boven andere Grieken bij- 
geloovig, en dwaas genoeg om een’: 

on- 
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onbekenden cop te dienen; hij vere 
klaart openlijk, dat hij hun dien cop, 

welken zij niet kennende dienden, nu 
verkondigde , als den almagtigen Schep- 
per, den alomtegenwoordigen HEER 
van hemel en aarde, den onaf hangelij- 
ken en algenoegzaamen onderhouder 
en regeerder van alles, enz. Elk, 
die de verfchillende gevoelens van 
Epicurus en Zeno, of van hunne vol- 
gelingen, meer van nabij kent, zal de 
Voorzichtisheid van Paulus bewonde- 
ren, die de verkeerde begrippen van 
beiden onderfcheidenlijk te keer gaat. 
Met Zoorzichtigheid befpot hij den 
dwaazen dienst der afgoden; hij be- 
roept zich op ’t zeggen van de Griek- 
fche Dichters, „dratus en Cleanthes, 
niet onbewust zijnde, hoe groot het 
gezag van Poëeten bij de Athenien- 
fers en andere befchaafde Heidenen 
was. Uit Voorzichtigheid begint Pau- 
lus zijn voorftel met de befchouwinge 
van cop, van de Scheppinge en Voor 
Zienigheid, die aan verftandige Hei. 

de= 
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denen niet ten eenenmaal onbekend 

waren, en eindigt met eene min dui- 

delijke bekendmakinge vanden HEERE 
CHRISTUS, die uit den dood was opge- 
wekt, en den aardbodem op den gezet- 
ten tijd rechtvaardiglijk zal komen oor« 

deelen: een’ perfoon en eene gebeur- 
tenuis, waar van de Achenienfers, zelfs 
die Wijsgeeren, nog onkundig waren. 

Wanneer wij onze aandacht vestigen op 
de verantwoordingen, welke Paulus 
voor zijn eigen gedrag en leere deed „ 

en bij het volk (Hand. XXII), en 
voor den Joodfchen Raad ( Hand. 
XXIII), en voor Felix Hand. XXIV ), 

en voor Festus (Hand. XXV), en 
voor Agrippa (Hand. XXVI); wan- 

neer wij alle deze verantwoordingen 
_ naauwkeurig vergelijken, moeten wij 
in twijfel ftaan, wat in dezelve meer 

doorftraalt , ’s Apostels Oprecht bettaan , 
of zijn Voorzichtig gedrag. Oprechtheid 
ontdekt ‘er zich overal. Hij belijdt 
zijn vorig wangedrag in de harde ver- 
volginge der Christenen; hij erkent, — 

dat 
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dat hij behagen gevonden had in den 
marteldood van Stephanus; hij verhaalt 

onbewimpeld de wijze van zijne bekee« 
ringe; hij handelt, ook in de tegen: 
woordigheid van Felix, over de plig« 
ten van rechtvaardigheid en matigheid; 
en ovêr het toekomende oordeel; hij 
beroept zich op ’t getuigenis van zijn 
eigen geweten, op de wetenfchap der 
Joden zelven, ook van Felix en Fes- 
tus, dat hij noch tegen de Joden; 
noch tegen den Tempel, noch tegen 
de Mozaïfche wet, noch tegen den 
Keizer gezondigd had; hij betuigt 
openhartig: indien ik onrecht doe en 
iets des doods waardig gedaan heb; 

ik weigere niet te fterven. Zijn hier 
geen fprekende blijken van een Oprecht 
beftaan? Dan , de MVoorzichtisheid 

vergezelde den Apostel ook in zijne 
verantwcordingen. Hij fprak, ’% is 

waar, Ananias op een’ harden toon aan, 
en vraagde hem bepaaldelijk in de 
Raadsvergaderinge: zit gij ook om mij 
te oordeelen naar de wer, en beveelt 

81 
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gij tegen de wet, dat meh mij flaan 
zal? Doch vernemende, wie Ana- 

__nias was, hervat hij zich Voorgzichtiglijk: 
ik wist niet, broeders, dat hij de Hoo- 

gepriester was; want'eris gefchreven, 
een Overften van uw volk zult gij niet 
vloeken of fchelden (Hand XX{Il: 
3-5). Welke meer algemeene wet 

van Mozes hier op den Hoogepriester 
in ’t bijzonder betrekkelijk gemaakt 
wordt. Wanneer men dreigde Paulus 
te geesfelen, voorkwam hij dit met 
Voorzichtigheid, door zich bekend te 

maken als een’ Romeinfchen burger, 
hoedanig hij door zijne geboorte in 
Cilicien waarlijk was ( Hand. XXI, 
2529, XXL. 27). ’t Was Voorzich. 
tig, dat Paulus, wetende, hoe het 

eene deel van den Raad tot de Sad- 
duceen, het andere tot de Pharizeeu- 

wen behoorde, zich dus liet hooren: 

Mannen broeders, ik ben een Pharie 
zeeuw, de zoon van een Pharizeeuw, 

ik worde over de hope en opftandinge 
der dooden geaordeeld, Het kon niet 

an- 
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Anders, of door dit gezegde moest ‘er 

groote tweedracht onder de leden van 

den Raad ontftaan, ’t gene ten gevolge 
had, dat de Romeinfche Krijgsoverfte 
hem aan ’t misnoegde gedeelte van den 
Joodfchen Raad ontrukte. ( Hand. XXIII, 
6-10). ‘t Was /oorzichtig, dat Pau» 
lus, als een Romeinsch burger, vol- 
gens zijn recht, zich op den Keizer 
beriep , toen Festus, om den Joden te 
believen, aan Paulus vraagde, of hij 

naar Jerufalem wilde opgaan en aldaar ge- 
oordeeld worden ( Hand: XXV. 912, 
ar, XXVI, 32). ’t Was Voorzichtig, 
dat hij zijne verantwoordinge in ’t bij- 
Zijn van Koning Agrippa op een’ inne- 
menden toon dus begon: ik achte mij 

gelukkig, dat ik mij heden voor u zal 
verantwoorden —, dewijl ik wete, dat 

gij kennisfe hebt van alle gewoonten en 
vragen, dieonder de Joden zijn; daar. 
om bidde ik u, dat gij mij langmoedig= 
lijk hoort. *c Was Voorzichtig, toen 
Festus een onvoorzichtig oordeel velde 

over Paulus verdediginge , datde Apos- 

D tel 
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tel betuigde: ik rage niet, maar ik 
Jpreke woorden van waarheid en van 
een gezond verftand; want de Koning 
weet van deze dingen, tot welken ik ook 

vrijmoedigheid gebruikende fpreke ‚want 
dit is in geen hoek gefchied; gelooft zij, 
o Koning Agrippa, de Profcetén? ik wee 

te, dat gij hen gelooft (Hand. XXVL 
Is 2, 24-27). En welken indruk 

dit Voorzichtig gedrag van Paulus op 
t gemoed van den Koning maakte, is 
overbekend. 

Bij dit alles zal ik nog alleenlijk voe- 
gen , dat die Apostel in alle zijne brie- 
ven zijne Oprechtheid en Woorzichtig= 
heid even zeer doet blijken, ’t zij hij 

zondaars beftraft en met cops oordee. 
len bedreigt, ’t zij hij geloovige Chris — 

tenen van ondeugden afmaant en tot 
betamelijke pligten aanfpoort.. Blijken 
van Oprechie gezindheid voor-de we- 
zenlijke belangen der Christenen zijn 
op elke bladzijde zijner fchriften te 
lezen. Een bewijs van Voorzichtigheid — 
is ook hier in te vinden, dat hij door- 

gaans 
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gaans in zijne brieven, wanneer hij de 

Christenen met ernst beftraft of met 

nadruk vermaant, de gewoonte heeft, 

om niet enkel tot en van anderen te 

fpreken, maar ook van zich zelven, 

zelfs dan, wanneer hij zijne lezers af- 
maant van zulke ondeugden; waar aan 

echter niemand vermoeden kan, dat 
hij, dusfchrijvende, zelf fchiuldig ftond. 
Niet minder befpeurt men in Paulus 

brieven, dat hij zoo Oprecht als Voor- 
zichtig te werk gaat, als hij de waar= 
heid en woortreffelijkheid van den Eu- 
angelifchen Godsdienst verdedigt, of 
tegen de Heidenen en hunne befchul- 
digingen van het Christendom, of te- 
gen de Joden, of tegen Joodsgezinde 
Christenen, of tegen fommige wange- 
voelens, die, uit welke bron dan ook 

gefchept, reeds in zijnen tijd begon- 

nen veld te winnen. Men befchouwe 
_uit dit oogmerk bijna alle zijne brieven, 

En men zal van het onbetwistbaare de= 
ger aanmerkinge volledig overtuigd zijn, 

_ En dit brengt mij tot de voornaam- 
| Da fte 
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fte verdedigers van het Christendom 
na den leeftijd der Apostelen, wier 
voorbeeld zij in de vereeniginge van 

Oprechtheid en Voorzichtigheid met lof 
navolgden. Zij fchroomden en fchaam- 
den zich niet, voor de waarheid en 

voortreffelijkheid van den Christelijken 

Godsdienst Oprechtelijk uittekomen, 

de eer vanjesus en zijn Euangelie met 
vrijmoedigheid te handhaven tegen 
Grieken en Romeinen, en hunne vere 
dedigfchriften onder het oog van de 
Keizers of andere Heidenfche Overhe- 
den te brengen. Zij droegen echter 
alle zorge , om doer onvoorzichtig fchrijs 
ven het gemoed der Vorsten en Rijks- 

grooten niet te verbitteren , en dus 

… Oorzaak van zwaardere vervolgingen 

der Christenen te geven. Zij verfoei- 
den den dienst der afgoden; zij be= 
fchimpten de Heidenfche bijgeloovig= 
heden; zij weigerden aan menfchen_ 
eenigen eerbied te bewijzen, dieaan 
den hoogen cop alleen toekomt ; doch 
zij namen alle gelegenheid inacht, om 

den 
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den verfchuldigden eerbied der Chris. 
tenen voor de Keizers en de gewillige 
gehoorzaamheid aan alle derzelver wer- 
ten, die niettegen cops wil en bevel 

aanliepen, te betuigen en te betoonen. 

Ik zal dit met weinige getuigenisfen 
ftaven. 

Fustinus, bijgenaamd de Martelaar, 
verdient allereerst gemeld te worden. 
Om niets te zeggen van Zijne opwek- 

kende redevoeringe tot de Grieken of 

Heidenen, en van de famenfpraak met 
den Jood Frypho; opmerkelijk zijn de 
beide Verdedigfchriften voor de Chris- 
tenen, door hem openlijk opgedragen 

aan den Keizer Antoninus Pius en zijne 

zoons, en aan den Romeinfchen Raad. 

Oprecht en Voorzichtig was zijn ge-= 

fchrijf. „, De reden gebiedt“, dus be- 
gon hij, ‚ dat zij, die waarlijk vroom 

en wijsgeeren zijn, gelijk zij genoemd 
worden, alleenlijk de waarheid eerbie- 
digen en beminnen, en weigeren de 
gevoelens der ouden, indien zij kwaad 
zijn, vasttehouden. Of zij vroomen 

D 3 en 
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en wijsgeeren waren, moest uit hun 

gedrag blijken. Wij komen”, ver- 
volgt hij, ‚‚ met dit gefchrift tot u, 
niet met een oogmerk om u te vleijen 
en uwe gunfte aftebedelen, maar om 
te eisfchen, dat gij, na naauwkeurig 
onderzoek, over ons oordeelt, zon- 

der vooroordeel, zonder toeleg om aan 
bijgeloovige menfchen te behagen, 
zonder onredelijke drift, zonder acht 

te flaan op losfe geruchten, Wij moe 
ten van niemand eenig kwaad lijden, 
ten zij wij misdaadig bevonden worden. 
Gij kunt ons wel dooden, maar geen 

fchade aanbrengen. Laat men ondere 

zoek doen op de misdaaden, waar me= 

de de Christenen beticht zijn, en de 
fchuldigen geftraft worden. Het is uw 
pligt, dat gij, na ons gehoord te heb- 
ben, goed recht doet; ‘want zoo gij 
onrechtmatig handelt, gij zult u nader- 

„hand voor eop niet kunnen veront- 
fchuldigen. De naam van Christen al- 
leen, maakt ons niet ftrafwaardig. Men 

behoort op ons gedrag te zien”. Wij- 
ders 
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ders ontneemt hij den Keizer de be- 

kommeringe, als of de Christenen de 
verkrijginge van een aardsch koningrijk 
op het oog hadden. Naderhand doer 
hij verzekeringe van de bereidvaardig- 

heid der Christenen, om zelfs de eer= 

ften te zijn in ’t betalen der gevorder= 

de lastenen fchattingen; doch hij voegt 
‘er bij: , Wij aanbidden cop alleen, 
maar in andere zaken zijn wij u met 

blijdfchap onderdanig, wij erkennen u 
als Koningen en Overheden der men- 

fchen, en wij bidden, dat gij bij uwe 

koninglijke magt ook een’ gezonden 

geest moogt bezitten”, Justinus ein= 
digt zijn eerfte Verdedigfchrift met 
deze betuiginge: „ is het gezegde re. 
delijk en waar, houdt het in waarde; 

is ’t beuzelachtig, veracht het dan; 
doch velt over ons onfchuldigen geen 
doodvonnis; wij voorfpellen u, dat gij 

GoDps oordeel niet ontvlieden zult, 

indien gij in onrechtvaardigheid vol- 
hardt, en wij zullen uitroepen, wat 

cope behaagt, dit gefchiede”! Mee 
Da4 vaar: 
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«voorzichtig beleid beroept zich einde- 
lijk Justinus op 't bevelfchrift van Kei= 
zer Hadrianus, vader van Antoninus, 
voorhenen ten nutte der Christenen 

aan Minucius Fundanus gezonden, en 

in zulke bewoordingen vervat, die den 

vader eere aandoen , enden zoon konden 

bewegen, om de Christenen tegen over- 
last en vervolginge te beveiligen (kh). 
Niet minder opmerkelijk is de vereeni- 
ginge van Oprechtheid en Voorzichtig. 

heid in ’t Verweerfchrift (#)) van Athe- 
nagoras, ten behoeve der Christenen 
overgegeven aan JMarcus Aurelius An- 
toninus en deszelfs zoon Commodus. 
Hij verdedigt de Christenen, hun ge- 
voelen en gedrag, tegen meenigvuldi- 

ge befchuldigingen. Dit doet hij zeer 
openhartig en zonder de minste geveinsd- 
heid, doch te gelijk met die voorzich- 
tige befcheidenheid, welke meest ge- 
fchikt fcheen, om ’t hart der Keizeren 

voor de Christenen te winnen. Hij 
| geeft 

CA) Pag. 445 455 49» 545 84e 
(2) Pag. 280, 313 
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geeft hun den lof van zachtzinnigheid , 
vredelievendheid en menfíchenliefde, 

waar door elk dezelfde voorrechten ge- 

niet, en de geheele aarde door hun 

voorzichtig beftier in ftillen vrede leeft 

in welk geluk ook de Christenen vooral 
behoorden te deelen. In het flot fpreexe 

hij de Keizers in dezen zin aan: „ gij» 

die door geaartheid en onderwijs alzins 
goede, bedaarde, menschlievende Vore 
sten zijt en het rijksbeftier waardig, 
fchenkt mij ook uwe koninglijke toeftem. 

minge , naardien ik de valfche befchule 
digingen wederlegd heb, en ons God- 
vruchtig , zachtmoedig en ingetogen be- 

{taan in ’tlicht gefteld. Wie toch verdie= 
nen meer , dat hun verzoek ingewilligd 
worde, dan wij, die voor uwe rege= 
ringe bidden, dat de zoon den vader, 
gelijk billijk ís, in ’t rijk opvolge en 

dat uw gebied alomme worde uitge. 
breid? En hier bij hebben wij ook be- 

lang, om een gerust leven te kunnen 
leiden, en alle uwe bevelen met ge- 

willigheid te gehoorzamen”, 
DE ek Den- 
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Denzelfden weg van Oprechtheid 
en Voorzichtigheid betrad Zertullia. 
zus in zijn Verdedigfchrift (#) voor 
de Christenen , 't welk hij opdroeg aan 
de eerfte amptenaars van't Romeinfche 
Rijk, wie zij dan ook mogen geweest 
zijn. Gaarne zoude ik zijne woorden 

opgeven, indien zij niet te omflagtig wa- 
ren , en in den zaaklijken inhoud met die 
van Athenagoras en Justinus overeen- 
kwamen. Omtrent den laatstgenoemden 
zal ik dit nog aanftippen, dat dezelf. 

de Oprechtheid en Voorzichtigheid, met 
welke hij bij ’t fchrijven zijner eerfte 

Verdediginge doortrokken was, hem 
ook bezielden onder het vervaardigen 
van zijne tweede Verdediginge, niette. 

genftaande hij toen voorzag en voorfpel- 
de, dat hij eerlang het Christen - geloof 
met zijn eigen bloed bevestigen zou 
en den marteldood ondergaan, Naauw- 
lijks is ’er aan te twijfelen, dat het ka, 
rakter van Oprechtheid en Voorzichtig- 
heid, gelijk zijn geheele leven door; 

Zoo 

Ck) Cape 3033» 359 36» 39 
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zoo ook bij zijn fterven hem zal bijge- 

bleven zijn , even als aan andere vroo- 
me bloedgetuigen onder de Christe- 

nen, waar van ik nu eenige voorbeel- 

den zal opgeven. Ik wete, hoe om- 
zichtig men behoort te zijn in de historie 
der Martelaaren, om geen verdichtfelen 
voor waare gefchiedenisfen aantenemen, 
Ik wil gaarne gelooven, dat velen dien 
eernaam niet verdienen, om dat zij 

moedwillig en onberaden, * zij uit bijge- 
loovige dweeperije , t zij uit ijdele eer. 

zucht, den dood te gemoete liepen : wel- 

ke onbedachtzaamheid door mannen van 
verftand en deugd in velen hunner ge- 
loofsgenooten met het hoogfte recht af- 
gekeurd en berispt is geworden. De 

fchriften van Cyprianus, Clemens den 
Alexandriner , Origenes. en anderen, 
kunnen getuigenis hier van dragen, 

Niettemin zijn ’er voorbeelden van 

Martelaaren, in welken zich Oprecht- 
heid en Voorzichtigheid vereenigden. 

Índien wij de voortreffelijke reden 

voe- 
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voeringe van Stephanus lezen en naden: 
ken, wij befpeuren daar uit, aan den 

eenen kant, hoe hij WVoorzichtiglijk tot 
den Joodfchen Raad begon te fpreken , 
hun den eernaam van broeders en vaders 
gaf, hunne aandacht opwekte door een 
kortbondig verhaal der lotgevallen van 
Abraham, lfaak, Jakob, Jofef, voor- 

al van Mofes, wijders van de He- 
breeuwfche natie in de woestijne, ook 
door ‘t vermelden der bouwinge van den 
tabernakel en tempel ; maar wij zien ook 
aan de andere zijde eene weêrgalooze 
Oprechtheid (Hand. VI. 51-53). In 
het eerfte geval fchijnen zij hem mer ge- 

duld en zelfs met bewonderinge ge- 
hoord te hebben; maar zoo dra hij hun 

_enbewimpeld hun wangedrag omtrent de 
Profeeten en in ’t bijzonder omtrent 
den Rechtvaardigen jesus, wien zij 
verraden en vermoord hadden, on- 

der *t oog bragt, werden zij nijdig en 

boosaartig tegen Stephanus, wiens mat- 
teldood haast volgde. 

Polycarpus, uitdrukkelijk geroemd 
als 
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als een man van uitmuntende Voorzich- 

tigheîd, ontweek de woede zijner vijan- 
den, zoo lang hij kon en het noodig 

oordeelde; dochinden bangften nood, 
en toen het ’er op aankwam, om den 

marteldood te ondergaan, erkende hij 
Oprechtelijk , dat hij een Christen was; 
en op Zijn zesentachtigfte jaar zijnen 

HEER en Zaligmaker ten geenen prijze 
zou verloochenen (/). 

Ten tijde der zwaare vervolginge on- 
der den Keizer Decius, bleven de 

Christenen in Africa ’er niet vrij van. 
Men had het vooral geladen op Cyprig- 

mus, den Bisfchop van Carthago, en 

t fcheen, dat hij aanftonds een roof der 
leeuwen zou worden. Doch hij ont- 
week der woede van zijne vijanden, 

en begaf zich naar elders. Dit gedrag 
bragt hem bij zeer velen in groote ver- 

denkinge van kleinhartige vreeze voor 
den marteldood, maar ten onrechte. 

Hij 

(4) Ata Sincera Martyrum , a Ruinarto edita, 

P+ 9> 103 32» 349 ZO Ale 
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fteld geworden; zo heeft men zich zorg- 
vuldig te wachten, dat men niet de denk. 
wijze van lateren tijd reeds aan een’ vroe- 
geren tijd toefchrijvens en, bij voor- 
beeld, de in het boek van Tobias voor« 
komende denkbeelden ván het bedwin= 
gen der Demons door zekete tovermid= 
delen voor ouder aanzie, dan zij werke 

lijk zija. 
ÜI, Wanneer dede boeken, vêrder, als üas 

| Ív. 

volgingen, ten dele zelfs als zeer over« 
drevene, in het fabelachtige ontaardene 
de navolgingen der kanonieke fchrifteùi 
des Ouden Testaments moetén befchouwd 
worden, zo mogen de wonderbarê voor- 

ftellingeh, welke in de Apokrijfen van 
de wondergebeurtenisfen des Ouden Tes. 
taments voorkomen, niet met dèêze ge= 
beurtenisfen zelve verwisfeld , en tot mis- 

vorming van dezelve misbruikt worden. 
Zijn in deze boeken hier en daar de fpo- 
ren van den invloed ener latere wijsgeer- 
te niet té miskennen, Zo moet ook daaf- — 
op behoorlijk gelet worden. Men mag 
evenwel ook de ftelling van Zulk eden 
invloed van een latef, dikwijls zelfs te- 

gen elkander flrijdend wijsgerig fijftema 
niet overdrijvens en op deszelfs rekening 

zul. 
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zulke gevoelens en denkwijzen zetten, 
welke zich met toereikende waarfchijn- 
lijkheid ook uit andere bronnen afleiden, 
en op ene andere wijze bevredigend vet- 

klaren laten. 

Onvoltöoide , of niet volledig uitgewerk- 
se fchriften, gelijk, bij voorbeeld, het 

boek van Sirach, naar het gevoelen van 
enige Geleerden zijn zal, moeren met 
ene bijzondere zorgvuldigheid in het fa- 
mehvoegen en onderfcheiden behandeld 
worden; en wanneer een boek uit ons 

gelijkfoortige delen beftaat, gelijk ver- 

fcheidene beroemde mannen aangaande 

de zogenaamde Wijsheid van Salomo bee 
weren, zo mogen de ftellingen en ge= 
zegden van het ene deel mer die des ane 
deren deels niet verwisfeld of fämenge- 
fmolten worden. 

Even Zo moet men de inlasfchingem (ins 
terpolatien ) van den. Griekfchen tekst ; 
of de in latere uitgaven voorkomende 
denkbeeldeit zefgvuldig afzonderen van 
het geer tot hèt werk van den oorfpron= 

gelijken fchrijver behoort. Zo leest 

men; bij vootbeeld , Sir. XV: 13. 

C16.) in de Compluc. zês AvOpumos 
béoryros Er) T& mauypu, elk is van de 

feuad 
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gens ’t welke hij moest onthoofd wor- 
den, gaf Cyprianus alleenlijk dit ant- 

woord: cop zij gedankt! (am). 
Uit de latere Kerkelijke gefchiede. _ 

nisfen zal ik, bij de vroegere voor- 

beelden van vereenigde Oprechtheid en 
Voorzichtigheid, nog dit ééne voegen. 
Elk weet, hoe Oprecht en ftandvastig 
Sohannes Hus geweest zij, toen hij in 

% jaar [415 , om zijne zuivere geloofs = 

begrippen, levendig verbrand is. De 
bijzonderheden behoeve ik hier niet 
te melden, Dan, die zelfde oprechte 
Man, wel voorziende, wat hem te 

wachten flond, ging uit Praag niet naar 
Conftanz, eer hij verzekeringe van 
vrij geleide derwaards had. Dit was 
Voorzichtig gehandeld , hoewel het 

hem , door de trouwloosheid van 

kwaadaartige menfchen , naderhand wei« 
nig 

(42) Ruinartus /, ec. pe 209, 217, Gregorius 

Naz. 4. 1 p. 274— 286. Maranus in Vita Cypri- 

ani p. XLVIII faq. Cypriani EZpist. LXXXIII p, 
166 ed. Baluzii. 
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nig baatte. Men zegge niet, dat hij 
dit vrijgeleide wel verzocht, maar niet 

verkregen had (#). De Handelingen 
van dat befaamd Concilie toonen ge- 

ncegzaam , dat Keizer Sigismundus , die 

daar bij tegenwoordig was, hem wel 
waarlijk, op zijne voorzichtige be- 
geerte, vrij geleide verleend heeft, 
doch ‘t welke de Leden van die on= 
deugende Kerkvergaderinge oordeel 
den niet tegen recht en eerlijkheid ge. 

fchonden te zijn, naardien hij een ket- 
ter bleef, en hierom zulk een voor- 

recht niet waardig was. Och of zij allen 
zoo Oprecht en Voorzichtig geweest 
waren, als die braave Bloedgetuige, 
wiens loflijk voorbeeld vele anderen; 

ten tijde der Kerkhervorminge in de 
XVI eeuwe, nagevolgd hebben. 

Hier 
(”) Dus fchreven fommige vroegere en latere 

Geleerden, ’t zij bij overhaastinge , ’t zij ter bere:- 
kinge van hun bijzonder oogmerk. Doch men zie 

deta Coneil. Conftant, in Amplifima Conciliorum 

Colleâione , edita a Manfi, #. XXVII p. 791. 
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Hier wordt mij een ruim veld geo= 
pend, doch waar in ik nu niet treden 
zal. Van onze Voorvaders zal ik, tot 

befluit, evenwel nog iets melden. Onze 
Vaderlandfche Historie leert, ’t is waar, 
dat fommigen in hunne woorden, fchrif- 
ten en daaden niet altijd even Voorziche 
tig te werk gingen, zelfs dan, wan- 
neer men aan hunne welmeenende Op. 
rechiheid niet kon twijfelen. Hunne 
gebreken te willen verfchoonen en vrij= 
pleiten, zou geen oprechtheid zijn. 
De meesten echter wisten Oprechtheid 
en Voorzichtigheid naauw te verbinden, 
Zij fchroomden geenzins hunnen harte= 
lijken afkeer van ’t hatelijke geloofs 
onderzoek en allen gewetensdwang 
in ’cítuk van Godsdienst ongeveinsd te 
openbaren, en de waarheden van ’t Eu- 
angelie openhartig te belijden en te 
verdedigen. Dan, de Voorzichtigheid 
‚gebood hen, alle betamelijke middelen, 
te beproeven, om hun doelwit zonder 
geweld te bereiken, Indien wij hunnen 
‘brief aan Koning Milips van Spanje, 

te, 
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te gelijk met hunne Geloofsbelijdenisfe 
afgezonden (0), of hun nadruklijk 
fchrijven aan Keizer Maximiliaan (p)) 
met behoorlijke aandacht lezen, moet 
men in twijfel ftaan, wat’erin die keu-. 
rige gedenkftukken meest doorftrale , 
Voorzichtigheid of Oprechtheid. Niet 
minder dingen zij om ftrijd naar den 
prijs in dat meesterlijk vertoog, in ’t 
jaar 1566 aan Koning Zilips toegezon- 
den, ter verkrijginge van vrije Gods- 

dienstoefeninge (g). Met de beste 
Oprechtheid betuigden zij vast te hou- 

den aan de zuivere leere, zelfs toc 

den 

(o) Geplaatst voor fommige Nederduitfche en 

Franfche uitgaven van onze Geloofsbelijdenisfe, in 

de Historie der Martelaaren bl 558, 559, bij Le 

Long Historisch Verhaal van den oorfprong der 
Kerken onder % kruis, bl. 88— 95. 

(p) Te vinden voor eenige uitgaven der Geloofs- 
belijdenisfe, en bij 4. Zhyfius in Corpore Doâtrinae „ 
bl, 65— 120, 

(4) Bor geeft den korten inhoud van dit Ver- 
toog op, Il boek bl. 74. Het ftaat geheel in de 

Bijlaagen tot de Historie van * Verbond der Edelen, 

IV deel bl, 82 — 133. 

E 2 
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den dood; zij verklaarden, dat hét 
onmogelijk is, heerfchappije te voeren 
over ’s menfchen geest en geweten, 
en dat men met zoo velen om ’t geloof’ 
te dooden niets gewonnen had, Met 
Voorzichtigheid bragten zij den Koning 
onder ’t oog, dat zulken, die tot het 

verzaken van een’ Godsdienst, welken 

zij voor den waaren houden, gedwon- 
gen worden, nimmer getrouwe onder= 
daanen van den Koning zijn zouden5 
dai de vervolgingen het getal der Her- 
vormden vermeerderden , maar het 
Land ontvolkten, den koophandel in 
Nederland verwoesteden, en den Ko. 
ning van getrouwe krijgsknechten be- 
roofden5; dat het getal der genen, die 

zich hier als braave onderdaanen van 
den Koning wilden gedragen, mits zij 
vrij van gewetensdwang bleven , onge- 

looflijk groot was, ook onder de aan- 
zienlijkften, en bij de fchranderfte ver- 

nuften, aan wien de kunsten en we- 
tenfchappen haare wederopkomste 

meest verfchuldigd waren, en die niets 
meer 



AANSPRAAK 69 

meer begeerden, dan alle onderdanig- 

heid aan den Koning te bewijzen, en 
hem met lijf en goed te dienen, indien 

men hun de vrije oefeninge van hunnen 
Godsdienst wilde toeftaan. 

Dien zelfden ftempel van edelmoedi- 

ge Oprechtheid en wijze Voorzichtigheid 
ziet men gedrukt op een nader Vertoog 
of Verzoekfchrift der Nederlanders 
aan den Spaanfchen Koning. Aan den 

eenen kant erkennen zij, dat zij nu 
openlijk hunne Godsdienstoefeninge 
verkozen te verrichten, om aan lasce- 

ringe en achterklap den mond te ftop- 
pen; dat hun getal hier door dagelijks 
vermeerderde; dat de Koning in aan- 
merkinge behoorde te nemen, hoe de 
Godsdienst, eenmaal in ’t menfche- 

lijk hart en verftand ingedrukt, nict 
gemaklijk met geweld uitgeroeid zou 
worden, naardien het aankwam op de 
eeuwige zaligheid of verdoemenisfe der 
Zielen; dat zij in waarheid voor cop 

betuigden, te willen. gelooven, leven 

en fterven naar de leere der Profeeten 
6 E 3 en 
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en Apostelen, en zich in alle andere 
ftukken te willen onderwerpen aan de 

befluiren van eene vrije en algemeene 
Kerkvergaderinge, Konden zij wel Op. 
rechter fpreken? Aan de andere zijde 
verklaarden de Nederlanders, dat zij 
nog gezind waren te volharden in dezelf- 
de gevoelens voor den Koning, alles 
voor zijnen dienst optezetten, alle 
fehattingen en lasten voor hem opte 
brengen; dat de leeraars, in hun pre- 

diken , alle naarftigheid aangewend had- 
den , om het volk te vermanen tot eer- 

bied en onderdanigheid , welke men der 
Overheid fchuldig is,en hetzelve afte- 
manen van ’t afwerpen der beelden en 
andere kerkfieraaden; dat zij begeer- 
den te leven enfterven onder ’s Konings 

gehoorzaamheid, en zijne grootheid te 
bevorderen; dat zij, na verzekerd te 

zijn van vrijheid in den Godsdienst, 
bereid waren ten dienste des Konings 
optebrengen dertig tonnen gouds boven 
alle gewoone lasten. De Koning, dach=- 

ten zij, zou niet vreemd vinden, dat 
OR- 
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onderzaaten, eene aanmerkelijke guns- 

te van hunnen Vorst ontfangende , hun= 

ne dankbaarheid daar voor met de daad 
betoonden, En indien aan hunne be- 
geerte voldaan wierd, zou elk, dus 

befluiten zij hun Voorzichtig vertoog ; 
zich te fterker verpligt rekenen, cop 

zonder ophouden te bidden voor *s Ko= 
nings grootheid en voorfpoed (fr). 

Ik heb genoeg, zoo niet te veel, 
gezegd over den naauwen band der 
Oprechtheid en Voorzichtigheidin Gods- 
dienftige zaken. Mogten wij, elk 

voor zich zelven, in woorden en daa- 

den, in de belijdenisfe en betrachtinge 
van den Godsdienst, die beide fieraa- 

den van het Christendom ten allen tij- 

de vereenigen! Mogten alle de Leden 
van dit Genootfchap , ook in * verde. 
digen yvan den Christelijken Godsdienst , 
fteeds het oog gevestigd houden op ’t 

voorbeeld van onze Voorvaders, van 

| vroe- 
(7) Omtrent dit Vertoog heb ik meer gezegd ter 

aangeh. pl, z1 deel bl, 3748, en in * Verhaal 

der Reformatie van Zeeland, bl, 117 r2ó. 
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vroegere en latere Martelaars, van de 
oudfte verdedigers des Christendoms, 

van de Apostelen , en vooral van den 

HEERE JESUS CHRISTUS, aan wien 

wij de belangen der Kerke en van dit 
Genootfchap voor alle volgende tijden _ 
eerbiedigst aanbevelen, met ootmoe- 
dige bede, dat kennis en deugd, waar» 

heid en liefde, oprechtheid en voor- 
zichtigheid, onder ons beftendig blij 

ven, en fteeds vermeerderd worden, 

tot heil der Kerke en tot roem der 

heerlijkheid van cops genade in den 
eeuwiggezegenden Verlosfer t Het zij 
zoo ! 
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DER GEHELE 

VERHANDELING 

en 

DE elpee aanmerkingen over de verfcheidene lotgevat. 

len der Apokrijfe Boeken in onderfcheidene tijden: en 
overgang tot de Prijsvraag. 

INLEIDING, 

$ 1. Welkezijn Apokrijfe Boeken des Ouden Testaments; 
en hoe vele? 

$ se, Van waar komt, en wat beduidt de naam Apokrij- 

fe Boeken? EN 

$ 3. Oorfprongelijke taal der Apokrijfen: of, in wel- 
ke val zijn dezelve oorfprongelijk gefchreven ge. 
worden ? | 

$- 4. Tijd der opftelling, en waarfchijnlijke tijdreken- 
kundige volgörde dezer Boeken. 

$ 5. Inwendige gefteldheid dezer Boeken a) in *ale 
gemeen. 

$ 6. Inwendige gefteldheid dezer Boeken b.) van Si 
As rach 4 
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rach, het Boek der Wijsheid, en het Boek van 
Tobias in ’ bijzonder. 

$ 7. Gefteldheid van den Griekfchen Tekst dezer Boe. 

ken, en Bijdragen tor deszelfs Kritiek, 

$ 8. Eoige regelen van voorzichtigheid 9: het gebruik 

dezer Boeken. 

EERSTE AFDELING, e 4 

Gebruik der Afokrijfe Boeken, om de denkwijze der 
Joden federt den tijd der Profeten te verftaan. 

Voorlopige Aanmerkingen. 

S zx. Watdenkbeeld hadden de Schrijvers der Apokrijfe 

Boeken van de Kanonieke Schriften des Ouden Tes- 

taments? a,j Kenden zij Ene verzameling dezer 

Schriften 2 

$ a. Vervolg. 4.) Hoe befchouwden de Schrijvers 

der Apokrijfen de Heilige Schriften des Ouden Tes- 

taments, en welk een gebruik maken zij van de- 

zelven ? 

S 3. Vervolg. c.) Hoe gaven’ zij in *bijzonder de in _ 
het Oude Testament verhaalde wondergebeurtenis= 

fen op? 

S 4 Overzicht der Stukken, ten aanzien van welke de 

denkbeelden der Joden federt de tijden der Pra 

ten zich mogen veranderd hebben. 

S 5 Over God. 
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$ 6, Van den Logos en de Wijsheid van God. 

$ 7. Gods Geest — heilige Geeste 

S 83. Leeraangaandede Engelen in de Apokrijfe Boeken. 

S 9, Demonologie dezer Boeken. 

S ro. Oorfprong der zonde in de wereld. 

$ 11. Zedelijk bederf der menfchen. 

S 12. Mesfiaanfche verwachtingen in de Apokrijfen,. 

$ 13. Oafterflijkheid der ziel. 

$ 14. Vervolg. Wat leren het Boek der Wijsheid, en 

andere latere Boeken van deze Ontfterflijkheid 

der ziel? 

S 15, Leer der opftanding, volgens de Apokrijfen. 

$ 16. Vergelding, 

$ 17, Toekomende heerlijke (taat der Rechtvaardigen. 

$ 18. Tets over het ontftaan der in de Apokrijfe Boeken 

des Ouden Testaments voorkomende of veranderde 

denkbeelden der Joden , fekert den tijd der Profeten. 

S 19 Overgang tot de zedekundige gevoelens der Apo. 

krijfe Boeken , en algemene aanmerkingen daar over. 

$ 20. Streven naar Godsdienttige wijsheid en deugd, en 

de daar toe vereischte bijftand van God in’t bijzonder. 

$ 21. Beweegredenen ten goede in ’talgemeen, volgens 

de Apokrijfen. 

S 22, Bijzondere beweegredenen, welke van bijzondere 

zonden terug houden, en tot bijzondere deugden 

aanzetten moeten, volgens de Apokrijfen. 

| A3 $ 23. 

1 
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$ 23. Van enige bijzonder zedelijke Vooffchriften, wel 
ke in de Apokrijfe Boeken met bijzonderen nadruk 
ingefcherpt worden, 

$ 24. Vervolg 

TWEDE AFDELING, 

Gebruik der Apokrijfen, ter opheldering van de- 
Schrijfwijze des Nieuwen Testaments. 

Voorlopige Aanmerkingen. 

S re, Algemene Aanmerkingen over het gebruik der Apo- 

krijfen des Ouden Testaments, ter opheldering van 

de fchrijfwijze der Boeken des Nieuwen Testaments, 

en de daarbij in acht te nemen grondbeginfeis en 

regelen van voorzichtigheid» 

S 2e Nadere opgaaf van de veelvuldigheid dezes ge. 
bruiks, en de wijze, op welke in deze Verhan- — 

deling daar vàn zal gefproken worden. 

$ 3. Gebruik der Apokrijfen des Ouden Testaments, ter 
opheldering der in ’t Nieuwe Testament voorkomen: 

de Hebraïsmen ; en wel 1.) van enkele woorden, 

welke in hunne bijzondere betekenis alleen door — 

vergelijking der Hebreeuwíche «taal te verklarén 
zijn. a.) 

S 4. Vervolg. 5.) Werkwoorden en Lidwoorden. 

S 5. Gebruik der Apokrijfen, ter opheldering der in het p 

Nieuwe Testament voorkomende Hebraïsmen, en 

wel 3.) ten aanzien der woordvoeging. 

‘6 
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$ 6. 3.) Ten aanzien van enige bijzondere fpreeke 
wijzen. 

$ 7. Gebruik der Werkwoorden in *t bijzonder. 

$ 8. Gebruik der Apokrijfen , tot opheldering van zulke 

woorden en fpreekwijzen , welke uit de bijzonder 

eigene denkbeelden des Joodfchen Volks, vooral 
de Godsdienttige, moeten afgeleid worden. 

$ 9. Vervolg. Bijzonder eigene voorftellingen en uits 

drukkingen aangaande de Heidenen, en het Hei- 

dendom in * bijzonder. 

$ ro. Gebruik der Apokrijfen des Ouden Testaments; ter 
verklaring van enige woorden en fpreekwijzen, 

welke ín de Geloofs. en Zedeleer des Evangelie’s 

van bijzonder gewigt zijn. 

S rr. Vergelijking van dogmatifche ftellingen , en wijzen 

van voordragt in de Apokrijfen , met diergelijke in 

het Nieuwe Testament. 

$ 12, Vervolg. Vergelijking der wijzen van voorftel en 

der beelden in ’tbijzonder, welke aan de Apokrij- 

fen des Ouden Testaments en aan het Nieuwe Tes- 

tament gemeen zijn, waar in van de voortduring 

des menfchen na den dood, zijn toekomenden 

ftaat, de Opftanding enz. gefproken wordt. 

1 
& 

$ 13. Vergelijking van Zedekundige ftellingen en manie- 
ren van uitdrukking in de Apokrijfe Schriften, met 

foortgelijke in het Nieuwe Testament. 

$ 14 Nuttigheid der Apokrijfen , ter bepaling van den 
zin van enkele, bijzondere moeilijke woorden en 
Ípreekwijzen des Nieuwen Testaments „ opgehelderd 

Â 4 door 



door voorbeelden, en wel 4.) uit de drie eerfte 

Evangelistene 

$S 15. 4.) Uit het Evangelie en de Brieven van Johannes, 

$ 16. c.) Uit de Handelingen der Apostelen. 

S 17. d.) Uit den Brief aan de Romeinen, 

S 18. e‚) Uitdes Apostels eerften Brief aan de Korinthiers. 

$ 19, f.) Uit den tweden Brief aan de Korinthiers, 

S 20, g-) Uit de kleine Brieven van Paulus, en wel «.) 

aan ganfche Gemeenten, de Galatiers, Efefiers, 
Filippiers, Kolosfers en Thesfatorikers. 

$ 21. Vervolg. £.) Uit de Brieven aan bijzondere Pere 

fonen, Timotheus, Titus en Filemone 

S 22. A.) Uit den Brief aan de Hebreërs, 

S 23e £ ) Uit de algemene Brieven van Jakobus, Petrus 

en Judas. 

$ 24 k.) Uit de Openbaring van Johannes. 

$ 25. Overeenkomst der vergelijkingen en beelden is de 

Apokrijfen des Ouden Testaments met die, welke 
hier en daar in het Nieuwe Testament voorkomen. 

$ 26. Overeenftemming van gehele plaatzen der Apokrij- 
8 ‚fen, met diergelijke des Nieuwen Testaments, ig — 

fchikking en inkleding. 

DER: — 
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‚ DERDE AFDELING, 

Gebruik der Apokrijfen des Ouden Testaments, ter 

opheldering van zulke Leerflukken, wet. 

ke in onze dagen beftreden worden. 

Voorlopige Aanmerkingen. 

Historisch gebruik der Apokrijfen, ter opheldering van 

beftredene Leeritukken. 

$ 1 Is het in ’ algemeen waarfchijn!ijk, dat zekere 

Leerftellingen , voorkomende in het Nieuwe Tes- 

‘ tement, zouden ontleend zijn uit de Apokrijfen des 

Ouden Testaments? 

$ 2. Wart hebben wij in het bijzonder te denken van de 

flelling: dat hetvoorftel van den Aeyes, in de Voor- 

rede van Johannes Evangelie, uit de Apokrijfen des 

Ouden Testaments, ea wel uit het Boek der Wijse 

heid ontleend zij ? 

$ 3. Gebruik der Apokrijfe Boeken des Ouden Testa: 

ments, ter regeling van het fteìfel der accommodatie. 

$ 4 Gebruik der Apokrijfeu in het onderzoek over den 

Kamon des Ouden Testaments, en de volledigheid 

der Profetifche Schriften ia hetzelve bijzonder. 

$ 5- Gebruik der Apokrijfen, ter Historifche ophelde- 
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VERHANDELING 

OVER HET GEBRUIK DER 

APOKRIJFE BOEKEN 

DES OUDEN TESTAMENTS, 

VOORLOPIGE AANMERKINGEN OVER DE 
VERSCHEIDENE LOTGEVALLEN DER APO« 
KRIJFE BOEKEN, IN ONDERSCHEI- 
DENE TIJDEN; EN OVERGANG TOT 

DE PRIJSVRAAG, 

D ie verzameling van historifche, zedekundige 
en dichterlijke opftellen , welke bij de kanonie- 

ke boeken des Ouden Verbonds in de uicgaven 
der Alexandrijnfche overzetting gewoonlijk 
gevoegd wordt, en onder den naam van Apo- 

krijfe Boeken des Ouden Testaments bekend 
is, heeft in onderfcheidene tijden zeer onder- 
fcheidene lotgevallen gehad. Nu eens zijn 

de- 
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deze boeken ver boven verdienfte geprezen, 
dan weder ver beneden hunne eigenlijke waare 

de verlaagd en veronachtzaamd geworden. 
Ten tijde van Jefus en de Apostelen wierden 
deze boeken geenzins met de heilige Gods- 
dienstfchriften der Joden gelijk gefteld; zij 

wierden niet voor ene bron tot het godsdien- 

ftigonderwijs gehouden; Jefus en zijne Leers 

lingen namen in bun onderwijs aan het volk 
gene bewijzen uit dezelve, en beriepen er 

zich niet op. Philo, welke anders zelfs uit 

Griekfche ongewijde fchrijvers, bij voorbeeld, 

Plato, Hippokrates, Heraklitus en ánderen, 

plaatzen bijbrengt, en welke zeker de Apo- 

krijfe boeken kende, daar hij verfcheidene 

fpreekwijzen uit dezelve ontleent, bedient 

zich nergens van deze boeken, om iets uit de- 

zelve te bewijzen. Zij worden door hem in 

genen dele met de kanonieke boeken des Ou- 
den Testaments gelijk gefteld, noch gefteld 

bij die fchriften , welke zijne eeuw voor god: 

delijke aannam (1). Zo weet ook JFofephus 
niets, 

(1) Hornemann , obfervationes ad doêtrinam de Canone 
Vv. T. ex Philone p. 28. Hij verzekert, den ge- 

helen Philo met dit oogmerk doorgelezen te heb- 

ben , om deszelfs mening over den Kanon des Ou 

den Testaments te leren kennen. 
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niets, bij voorbeeld, van het boek Judith’ en 

andere Apokrijfe fchriften. Hij heeft even- 
wel het eerfte boek der Makkabeërs gekend 

en gebruikt. 
_Verfcheidene Kerkvaders daarentegen, vooral 

uit de Afrikaanfche kerk , Barnabas, Irenaeus 7 

Klemens van Alexandrien, Tertulliaan, Cy- 

priaan — welke over het geheel in de keus 
der bewijzen voor hunne gevoelens en leer- 

ftellingen juist niet zeer fchroomvallig vielen, 

en daarenboven alleen de Alexandrijnfche ver- 

taling , bij welke de Apokrijfe boeken gevoegd 

waren, voor zich hadden, maakten ook ge- 
ne zwarigheid om de Apokrijfe fchriften des 

Ouden Testaments te gebruiken, en, onder de 

zwierige , veel betekenende uitdrukkingen: 
Ader ú ypaDdy, Afyer ó Kóproe , Oud yipso 
Kópioe, új Oest ypadj — de fchrift zegt, de 
Heere zegt, want de Heere zegt, de godlij- 
ke fchrift, feriptura divina inftruit, en foort- 

gelijke , plaatzen uit deze fchriften bij te 

brengen (2). 

In 

Ca) Münfcher, Dogmengefchichte, TI. Band $ 23-26, 

(Corrodi) Vertuch einer Beleuchtung der Ge- 

fchichte des Bibelkanons IL, p. 15, 29. verg. Io» 

Pe 167 —169e 
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In de Griekfche kerk wierd men door de 
bekend gemaakte lijst van den Joodfchen Ka- 
non behoedzamer, en maakte men onderfcheid 

tusfchen kanonifche en kerkelijke boeken. 

Hiertoe maakte Origenes (3) of het begin, 
of bragt ten minfte door zijn aanzien dit one 

derfcheid recht in trein. Evenwel wierden 
enkele Apokrijfe boeken, bij voorbeeld, To- 

bias, van enige Kerkvaders nog tot den Ka- 
non gerekend, van anderen niet (4). De 
Griekfche Kerkleeraars waren in het vervolg 

fteeds meer geneigd om die boeken te verwer« 

per , welke niet dan in het Grieksch voorhan» 

den waren (5). In de Latijnfche kerk wae 

ren die genen, welke de fchriften van Orige- 

_nes 

C3) Verfuch einer Beleuchtung &c. IL, p. 3033» 

Evenwel was Origenes in zijne uitfpraken zich zele 

ven niet altijd gelijk. Zo verdedigt hij, bij voor- 

beeld, de Gefchiedenis van Sufanna, tegen Julius 

Afrikanus , welke dezelve voor een fabel had ver: — 

klaard, brengt bewijzen bij uit de Boeken der Mak- 

kabeërs, het Boek der Wijsheid, Tobias, en der- 

gelijke. Verg. genoemde Verfuch &c. t. a, p. 
bl. 39 en 55, Münfcher t. a. p. $ 26. 

(4) Jigen, Einleit. 2 Tobi p. cori, 
(5) Men zie, bij voorbeeld, de verklaring van Cyrillas 

van Jerufalem in Catech. ifagog. quarta , bij Rösalerg 

Biblioth. der Kirchenväter, V. p. 365, 366. 
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nes vlijtig lazen, van gelijke mening, bij 
voorbeeld, Hieronymus. Daarentegen de ge- 
hele overige Latijnfche kerk, welke van de 

fchriften van Origenes, en vooral van zijn 

hexaplarisch werk weinig wist, bleef bij haar 

vorig gevoelen, voor hetwelk reeds vroeger 
Cypriaan (6), en daarna ook Augustinus 
zich verklaarden. Dit gevoelen wierd dan 
ook van de Kerkvergadering te Karthago 
(HIL ten jare 397.) en de Roomfche Bis. 
fchoppen bevestigd , en daar door in het Wes- 

ten allengskens (7) (Concil, te Florence 

1439.) gewettigd (8). 
Daar 

(6) Verfuch einer Beleucht. t.a. pl. p. 57 en volg. 

(7) Immers nog in de XIlde eeuw vraagde men, welke 
Boeken en hoe vele tot den Kanon des Bijbels be. 

hoorden? Z, Verfuch einer Belsucht. Ii, p. 119. 

(8) Mep vergelijke de onderfcheidene hiertoe behoren: 

de befluiten van het Concilie te Karthago, van het 

Cove. Rom. 1, (het zogenaamde D&creet van Ge- 

lafius) bij Zfenbiehl, Corp. decifion. dogmat. eccle- 

fiae catholicae (Coblentz 1777. 8vo.) p. 13 en 459. 
Breedvoerig worden de onderfcheidene beoordee 

lingen en gevoelens der Kerkvaderen, van welke 

velen dikwijls met zich zelven niet eens zijn, over 

dit fluk opgeteld in het aangehaald Verfuch einer 

Beleucht. IL, B. p. 7zo=—=, in de 4de eeuw p. 99 » 

in de 5de p. 116: — in de volgende eeuwen , met 

k een overzicht over de gewigtigfte gebeurtenisfen , 

Enz. Pe 123. 
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Daar reeds meer der vroegereKerkvaders de 
Apokrijfe fchriften daartoe gebruikt hadden, 
om uit dezelve verfcheidene hunner leerftellins 

gen tegen de Ketters te bewijzen (g>, zo moet 

men er zich te minder over verwonderen, 

wanneer in het vervolg met het van tijd tot 
tijd algemener geworden gezach dier fchrif- 
ten, insgelijks voor de in de christelijke kerk 
allengskens opgekomene leerftellingen „bij 

voorbeeld, van de voorfpraak en verering der 
goede engelen, de voorbidding voor de afge- 
ftorvenen, en dergelijke meer, uit de Apo= 

krijfe boeken, welke men ten minfte voor 
goddelijke fchrifren van een’ cweden rang 

(deureponavóvinoue } aanzag, bewijzen aange 
voerd wierden. Door het bekende, vervol- 
gens bij te brengen, befluit van de Kerkver- 

gadering van Trente wierden, op aanleiding 
der door de Hervormers verdedigde begrip= 
pen, de Griekfche fchriften, welke bij de, 

Alexandrijnfche vertaling des Ouden Testa 
ments gevoegd waren, in den Kanon der Kae 

tholieke kerk onherroepelijk ingelijfd, 

Ondertusfchen, toen met de hervorming 

ook voor de Bijbelfche Kritiek een nieuw licht 

on 

(Co) Verf. einer Bel, t‚ a, pl. pe 81. in de noòt. 
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opging, konde het niet misfen, of de inhoud 
en waarde dezer Apokrijfe fchriften moesten 

nader onderzogt en zorgvuldiger bepaald wor- 

den. De Hervormers wierden wel dra over= 

tigd, en oordeelden eenparig, dat deze Apo- 
krijfe boeken met de overige fchriften des 
Ouden Testaments niet mogten gelijk gefteld 
worden; dat dezelve door de Joden tot hune 
nen Kanon, of tot den bundel hunner heilige 

godsdienstfchriften nooic waren gerekend ge- 

worden, en gevolgelijk , overeenkomf{tig mec 
de betrekking van de fchriften des Nieuwen 
tot die des Ouden Verbonds, in genen dele 
onder de bronnen en hulpmiddelen: ener zui 

ver christelijke gedsdienstkennis te cellen zijns 
Ook konde het bij een naauwkeuriger ondere 
zoek van den inhoud dezer fchriften niet ane 
ders zijn , of de onbevooroordeelde onders 

zoekers moesten in dezelve verfcheidene histos 

riche misflagen , fabelachtige vertellingen, 
bijgelovige en overdrevene begrippen, aane 

_ treffen, welke juist niet Zeer gefchikt waren „ 

om van de waarde dezer boeken een hoog. 
„denkbeeld te geven, of tot ene zorgvuldiger 
‚beoefening derzelver mannen uit te nodigen, 
welke van alle kanten zich met de menigvul. 

dig(te bezigheden omringd zagen, en onder 

_den asc van hunnen arbeid bijna vrezen mog: 
sen 
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tén te bezwijken, Geen wonder derhalve, 
wanneer aan het gebruik, dat van ene andere: 
zijde van deze Apokrijfe boeken in meer dan 

een opzicht konde gemaakt worden, door de 
Hervormers naauwelijks gedacht wierd. In-= 
tasfchen waren zij echter verre af van de one _ 
rechtvaardigheid , om deze fchriften geheel te 
verwaarlozen „ of aan dezelve alle waarde, 

en alle bruikbaarheid te ontzeggen. Luther 
hield deze boeken niet alleen ene overzering 
waardig, maar voegde ook bij het opfchrift: 
Apokrypha, uitdrukkelijk dit bijvoegfel: Dat 
zijn boeken, die wel met de heilige fchrift niet 
gelijk gefteld worden, doch evenwel nuttig en 
goed te lezen zijn (1o). Meer andere Her- 
vormers vonden ook goed, ter verklaring de- 
zer fchriften, de ene of andere niet geheel 
ongewigtige bijdrage televeren (13), 

| Toen 

Cio) k. Jefus Sirach en het Boek Tobias hechtte Luther 
in het bijzonder ene groote waarde. Zie over het 

Boek Tobias in afcetifche betrekking Matorp, in 
deszelfs Quartalfchrifc für Religionslehrer r8o4. 
HL. Qaartal. p. 481. , als ook Zigen, in zijne Einleis 
tung zu Bearbeitung des Tobias, p. ZXVII == Xi 

en CCLIV, En volgg. 

(11) Pellicanus heeft ze alle verklaard: Bibliander, het 

Boek der Wijsheid, Joachim Camerarius en Pauh 
Fagius Sirach, enz. 
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Toen in het vervolg de twisten der Protess 

tanten met de Roomfche kerk niet alleen 
voortgezet wierden, maar ook Zich meer tot 
enkele bijzonderheden bepaalden, gingen ve- 

le Protestancfche Godgeleerden in dé hitte - 
van den ftrijd, zo als bet gemeenlijk gaat; 
nog veel verder. Hoe hoger de Katholieke 
Godgeleerden deze boeken verhieven ; hoe 
teer zij dezelve, zofder bedenking, met de 
kanonieke boeken des Ouden Testaments ges 

lijk flelden, hoe zorgvuldiger Zij alle tegens 

werpingen , afgeleid uit derzelver inhoud, tes 
gen hunne waarde en nut, Zogten af te weris 
den, hoe ftoucer zij uit deze boeken de eigens 

dommelijke, van de Protestanteù verworped 
ne, leerftellingen hunner kerke afleidden3 
dies te dieper wierden deze zelfde boeken vart + 

menig enen Protestantfchen Godgeleerden 
veracht, derzelver inhoud, zonder wijders;- 
voor volftrekt fabelachtig en dwalend vers 
klaard, dies te meer dogmatifche dwalirte 
gen, en valfche zedekundige leerftellingen ; 

of ongerijmdheden en ftrijdigheden teged 
den Bijbel of andere historifche fchriften4 
met de grootfte zorgvuldigheid wierden in 
dezelven opgezogt; en wierd aan dezelve 
alle waarde en alle- bruikbaarheid onts 

B 2 zegds 
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zegd (1e). Op zijn hoogst liet men Sie 

rach, het Boek der Wijsheid, en de Boeken. 
der Makkabeërs voor fchriften gelden, die 
nog allezins met opzicht tot zedeleer en ge= 

fchiedenis konden gebruikt worden. Even- 

wel bleef in de Lutherfche kerk de, uit de 
Katholieke af komftige, gewoonte ftand houe 
den, om bij het openbaar godsdienstonder- 
wijs plaatzen uit deze boeken ten grondflag te 
leggen (13); waartegen de Hervormde kerk „ 
aan hare beginfelen, betreffende het ondere 

fcheid tusfchen deze en de kanonieke boeken , 

volkomen getrouw, van dezelve in de open- 
bare voorftellen niet toeliet een bewijzend ge= 
bruik te maken, ten dele in verfcheidene oor- 

den den Predikanten uitdrukkelijk verbood, 

om tekílen uit de Apokrijfen te nemen. 
‚ Allengskens wierden deze boeken, in weer= 
wil van hun homiletisch - zedekundig gebruik „ 
bijkans geheel verwaarloosd. Alleen enige 
weinige geleerden hielden zich met dezelve 
bezig, en maakten daarvan een, hoewel zeer 

be- 

(r2) Het hevigfte verklaarde zich wel tegen deze Boe: 
ken Reinhold , in Cenfara librorum Apocryphorum 

COppenheim1611;) bij voorbeeld tegen het Boek 
Tobias , PreleCt. XLv. p. 447. fqqe 

(13) Verg. MVatrop t‚ a. ple pe 483 , 484» 
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bepaald, gebruike Voor onzen leeftijd was, 

het gefpaard, om deze fchriften op haren 

rechten prijs te ftellen, en aan dezelve die op-. 

merkzaamheid te befteden, welke zij allezins 

verdienen (14). J.D. Michaëlis, Hasfe,. 

Eichhorn, Trendelnburg, Kuinoel, Nachtie 

gall, Ilgen, Bretifchneider, en enige andee 

re hebben voornamelijk hier uitgemunt, en. 

het nut aangetoond en bewezen, *% welk de. 

ze boeken ter opheldering der algemene filo- 

fofifche gefchiedenis, en vooral van de ge= 

fchiedenis des Joodfchen volks , gedurende 

den Makkabeeuwfchen tijdkring, tot de krie 

tiek van den Hebreeuwfchen tekst, en der 

Griekfche overzetting des Ouden Testaments, 

tot 

(14) Hoewel ook zeker die genen veel te verre gegaan 

zijn, welke, bij voorbeeld, aan het Boek van Sirach 

en dat der Wijsheid overdrevene loftuitingen , zalfs 

ten nadele der Kanonieke Boeken, toezwaaiden, 

of de gehele verzameling der Apokrijfen voor ene. 

mijn hielden, waar uit zich alles liet halen, wat 

‚men ter opheldering van de gefchiedenis der Staatse 
veranderingen des Joodfchen Volks, der Wijsgeerte 

en des Godsdienstes , in het tijdvak van de weder- 

‚kering uit de Bab, ballingfchap tot op Jefus nodig 

heeft, of wenfchen kan; zo is het evenwel niet te 

ontkennen, dat deze Boeken in meer dan eez op- 

zicht belangrijk én de opmerkzaamheid zeer waar- 
a _…_ dig 
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tot de letterkundige en gefchiedkundige uit 

legging der Heilige Schrift, zo wel des Oue 

den als des Nieuwen Testaments, tot ophel- 
dering der gefchiedenis van dogmatifche en 
zedekundige begrippen, bijzonder der leer- 
ftukken van God, onfterflijkheid en Mesfias, 

enz. verfchaffen kunnen, en aan den oplet- 
tenden en onpartijdigen onderzoeker, welke 

der zaak kundig is, dadelijk werfchaffen (15 )a 
Het eerwaardig Genootfchap , ter. verdedi- 

ging van den Christelijken Godsdienst, in 
‘s Hage opgericht, heeft het der moeite waar: 
dig geoordeeld, am de aandacht tot het doel. 

matig gebruik der Apocrijfe fchriften te be- 
palen, en tat dat einde in deszelfs Algemene 

Vergadering, gehouden in het jaar 1804, dee 

ze Prijsvraag opgegeven: 

p Welk gebruik kan men maken van de zoe 

35 genoemde eh Boeken des Ou- 

29 den 

dig zijn. Verg. Eichhorn, Binleit. in de Apokr, Ba 
Pe 1O—; 24, 25. en Voorr p. IVs V. 

Gs) Verg. Ilgen’s Vortede zu f. Bearbeic. des Tablas, 
P. AV XXII.» waar van de menigvuldige nucig- 

heden der Apokrijfen breedvoerig behandeld, ca 

dezelve daor voorbeelden aangewezen worden, 

Verg: ook de uitfpraak van enen Recenfeat in de 

N, Algem. Deu:íche Biblioth, xcv. B. 3, St, Pe47G» | 
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den Testaments, zo tot verftand van 

„, de denkbeelden der Joden, federt den 
» tijd der Profeten, als tot verklaring 

van den fchrijf(tijl des Nieuwen Ver= 

bonds, en tot opheldering van Leer- 

flukken, die in onzen tijd beftreden 

„ worden ”? 

2 

9% 

Terwijl ik ene proef neem, om deze voor= 

geftelde Prijsvraag naar mijne geringe krach- 

ten te beantwoorden, houd ik het eerst no= 

dig enige algemene aanmerkingen over den 
naam, het getal, de grondraal; de tijdorde, 

de gefteldheid, het gebruik dezer boeken, en 
de daarbij in acht te nemen regelen van voor- 

“ zichtigheid vooraf te laten gaan, Daarna kan - 
ik eerst tot de verhandeling zelve overgaan, 
welke volgens het drievoudig gezichtspunt, 

% welk de Prijsvraag zelve aanwijst, in drie 
bijzondere afdelingen zal verdeeld worden, 

Ene geheel breedvoerige bearbeiding, wel- 

ke alles, wat maar hiertoe kan getrokken wor- 

den, bevat, zoude de grenzen van zuik ene 

Verhandeling, als van het Genootfchap ver- 
wacht wordt, verre overfchrijden. Ik zal 

daarom, om mij op de meest mogelijke korte 

‘heid en duidelijkheid toe te leggen, mij al- 
B 4 leen 
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leen tot de hoofdzaken, waarop het hier aans 
komt, bepalen, en de onontbeerlijkfte en ge« 
wigtigfte voorbeelden, tot opheldering van 
het geen ik te zeggen heb, uitkiezen. 

INLEIDING, 

OVER HET GETAL, DEN NAAM, DE GRONDTAAKs 
DEN TĲD DER OPSTELLING, DE INWENDIGE 
GESTELDHEID , EN DEN T&GENWOORDIGEN 
TEKST DER APOKRIJFE BOEKEN, EN DAARUIT 

AFGELEIDE REGELS VAN VOORZICHTIGHRID, 
WELKE IN HET ALGEMEEN Bij HET GEBRUIK — 
DEZER BOEKEN ZIJN IN ACHT TE NEMENe 

S Ie 

w elke zijn Apokrijfe Boeken des Ouden Tesa 
taments, en hoe vele? 

O ader den naam van Apokrijfe Boeken des 
Ouden Testaments verftaat men in ’% algemeen 
zulke, grotendeels voor de komst van Jefus 
opgeftelde, van Joodfche fchrijveren afkom 

fige 
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ftige fchriften, welke- van de Joden ren tijde 

van Christus niet op de lijst bunner heilige 

boeken gefteld zijn geworden, en die nadere 

hand van een gedeelte der Christelijke kerk 

voor kanoniek (en goddelijk , geïnfpireerd 

of ingegeven) aangenomen, dach van een 

ander gedeelte verworpen, en voor niet meer 
dan menfchelijke fchriften, welke in zaken 

des geloofs niets beflisfen kunnen, gehouden 

worden. 

Tot deze Apokrijfe Boeken des Ouden Tes- 
taments rekenen de Protestanten de volgende 

veertien ftukken: het Boek Judich, het Boek 

der Wijsheid, Tobias, Sirach, Baruch, he: 

eerfte en twede boek der Makkabeërs, het 

aanhangfel aan Esther, de gefchiedenis van 
Sufanna, van Bel te Babel, van den Drask 

te Babel, het gebed van Azaria, het lied der 

drie mannen in den brandenden oven , en het 
‚gebed van Manasf{e. Ook van de Griekf{che 
kerk worden deze fchriften niet voor kanoniek 

en authentiek gehouden, 

Daarentegen worden in de befluiten der Kerk- 
vergadering te Trente van de heilige fchriften 

‚de volgende boeken: Tobias, Judith, hee 
Boek der Wijsheid, Sirach (Ecclefiasticus ge- 
noemd, ) Baruch, en debeide boeken der Make 

kabeërs (het eerfte en twede ) onder de kano= 

B 5 nie= 
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nieke fchriften des Ouden Testaments mede 
gerekend (1). Doch de overige, op deze 

lijst ontbrekende, zijn mede onder andere ka- 

ponieke boeken begrepen, en in de Katholies 

ke Bijbeluicgaven bij dezelve gevoegd, of in- 

gelascht, gelijk het aanhangfel aan Esther bij 

het kanoniek boek van dezen naam, de ge= 

fchiedenis van Sufanna, van Bel en den Draak 

te Babel bij den Profeet Daniël. Ook is bij 

dezen Profeet het gebed van Azaria, nevens 

het lied der drie mannen in den gloeienden 

oven ingelascht, en dus was hee bij gevolg niet 

nodig, dat deze ftukken in de gedachte be- 

fluiten bij name wierden aangehaald, Het ge- 

bed van Manasfe houden de Katholieken even 

zo min als de Protestanten voor kanoniek; 

die nogtans wordt in de Vulgata aan het einde 

des Nieuwen Testaments met de uitdrukkelij- 

ke aanmerking, dat het nevens het derde en 

vierde boek Esra niet tot de kanonieke 

Schriften mag gerekend worden, noch bijges 
| voegd, 

Ci) SS & Oecumenici Conc. Trident. Decreta & Car 

pones, Seff. iv. Decret. de Canonicis Scripturis 

in het door Jo. Laurent. Ifenbicht uitgegeven: Cor 

pus decifionum dogmaticarum ecclefiae Catholicae 

Pp. 320, 321 
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voegd (2). Het derde boek Esra is behalve 

dat wezenlijk maar ene, hoewel uitgebreide , 

en hier en daar afwijkende Griekfche overe 

zetting van- het kanoniek boek, dar dezen 

naam drasgt (3); en het vierde boek een 

voortbrengfel van latere tijden , waarfchijnlijk 

in de eerfte eeuw der Christelijke jaartelling 

opgefteld , of ten min{te van enen Christen gein= 

terpoleerd (4) 

$ a, 

(2) Verg. de in Gotha uicgekomene: Biblifche Ency- 

klopedie Art. Apocrypb. Bücher. 1. B. (1793 ) 

p. 127- 
(3) Trendelnburg’s Verhandeling in }. G. Eichhorm’s 

Algem- Biblioth. der Bibl. Literarur I. B, 2. Ste 

p 178 en volg., ook ingelascht ia Eichhorn’s Ein- 

leitung in die Apakr. Schriften des A. T,, Leipas 

1795: P. 336 en volg. 
(4) Verg. j.S. Semler, Apparatus ad lib. VT interpret. 

Pp. 145, Apparat. ad libr. N. T, interpretat. p. 94. 

Theologifche Briefefaml p. 394 — (Corrodi) Kri. 

tifche Gefchichte des Chiliasmus Th. IT. Abfchn. 

Nil p 179—23o, Verfuch einer Beleuchung 

der Gefchichte des jud und Chriftl. Bibelkanons 

B. Ip. :36—147. Vogel C Paul. Joach. Sigm. > 

brevis commentatio de quarto libro Esdrae, achter 
deszelfs Programma de conpjeêturae ufu in cri 

ooN. T, Altorf. 48. 
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f 

S a, ’ A 

Van waar komt, en wat beduidt de. naam: … 
Apokrijfe Boeken? 

De benaming van Apokrijfe Boeken komt 
af van een Grieksch woord (arroxpúr- 
zeiv), het welk verborgen betekent » 20 dag 
dus Apokrijfe Boeken (drronpudo) zo veel 
zijn als verborgene. Doch in welken zin dra= 
gen zij dezen naam? | 

Een boek kan verborgen genoemd worden 
ten aanziene van zijnen opfteller , dien mea 

niet kent, dus worden Apocrypha door den 

Glosfator Decreti ad Cap. Canon. diftin&. XVIe, 

verklaard: fine certo auïtore, Doch dit is hier 
van gene toepasfing, want ook van meer ká- 

nonieke boeken des Ouden Testaments zijn 
de eigenlijke opftellers onbekend of onzeker. 
Een boek kan verborgen genoemd worden zen 
aanziene van zijnen inhoud, om dat het 
duistere, geheimvolle dingen, die niet ligt ve 
ontraadfelen zijn, bevat. Zo zegt, bij voors 
beeld, Gregorius Nysfenus, Orat. in Ordie 
nat. fuam, wanneer hij de Apokalypfis of 

Openbaring van Joannes H. Ill: 15 aan- 
voert: ‚Ik hoorde den Evangelist Joannes 

Ey 



pet APOCRIJFE BOEKEN pes O.T. 29 

Ev dmoxpódors Cin zijn duister, geheimzinnig 

boek ) zeggen, enz”. In dezen zin kan he 

woord hier insgelijks niet genomen worden, 

want onze Apokrijfe Boeken zijn geheel niet 

van enen geheimvollen , raadfelachtigen in= 

houd (5). Verborgen kan een boek zijn zen 
aanziene van zijn gebruik , wanneer het {flechts 

aan weinigen bekend is, wanneer het in ’% 

bijzonder niet openlijk mag voorgelezen wor- 

den in godsdienftige vergaderingen, het geen 

fn de oudfte tijden van het Jodendom en Chris- 

tendom bijna het enig middel was, waardoor 

een boek enigermate algemeen bekend konde 

worden. Dit was dan in het begin * geval 

met boeken , welke de vatbaarheid van den 

groten hoop te boven gingen. De opzieners 

der kerk verboden, zodanige in openbare ver- 

gaderingen der Christenen voor te lezen, 

Daarom noemde men zmrozpóPous, in tegen- 
ftel- 

C 5) Er waren evenwel ook diergelijke geheimvolle, 

dweepachtige Boeken , onder de daartoe gemisbruik- 

_ te namen, van Adam en Noach, Abraham en de 

twaalf Aartsvaderen, enz. zo ook van de meeste 

f Apostelen reeds in de eerfte eeuwen des Chris- 

tendoms. Zodanige geheimvolle Schriften wierden 

eerst, doch daarna wierden ondergefchovene Schrif= 

ten dApokrijfe genoemd, en eindelijk wierd deze 

paam aan de niet Kanonieke gegeven. 
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ftelling der kanonieke fchriften, zulke „ uit 

welke niet openlijk mogt voorgelezen worse 

den. (6): Dus bij Rufinus, in de Expofics 
Symboli, op het art, de Eecclefia, Anderen 

verltonden onder de Apokrijfen ondergefcho= 
vene fchriften, aan welke mien geheel het 
openbaar gebruik ontzegde ; waartegen de 

boeken, welke men tegenwoordig gemeen= 
lijk apokrijfe noemt, of ten minfte de meeste 

derzelve, van de Katechumenen mogten gele- 
zen worden; bij voorbeeld, het Boek def 

Wijse 

(6) In dit opzicht komt het woord dmörgufos overeen 
met het Rabbijnfche FÌJ) , waar mede men een af. — 
Schrift (Codex) plag te benoemen, het welk tot 
het voorlezen in de Synagogen niet gefchikt gehou: ë 

den, en daarom aan een” kant gelegd wierd. #ÌJ 
betekent recondere; reponere, refervare: Zie But 

torf Lexic. Chald. Talmud. Rabbin. col. 457. Case 
telli Lexicon heptaglott. I, voce fI4 cole 584. ras 

libri Apocryphi , item quaedam facrae fcripturae 
partes , quarum adolefeentibus interdi@ta eft leêtios — 

In het Hebreeuwfche woord ligt dus niet onmiddee 

lijk het denkbeeld van een Boek, dat niet tot den 
Kanon behoort: daarom is het geen Fac. Triglan: 
dius beweert, in Differt, de appellatione Librorum 

Apocryph. ps Io. „‚ Judaei jam olim , cum librum 

aliquem rejicerent, aut ut profanum notarents id 

adftenfionis re & nomine declararunt”, niet zo ge 
heel zonder bepaling te nemen. 
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Wijsheid, Sirach, Judith en Tobias, Verg. 
Arhanaf. ad Ruffinum T. IL p. 39, 40. (ci« 
tat. Suicero). — Eindelijk wierden ook &ré- 
wouPor genoemd zulke boeken, welke niet cot 

den Bijbel-kanon behoorden , en volgens 
daaruit afgeleide gevolktrekking, niet voor 
geïnfpireerd , goddelijk ingegeven, te houden 

zijn (7). Zo zegt Hieronymus, voor wien 

het woord veellige nier in dezen zin gebruikt 
wierd, in Proleg« ad Tobiam:  librum To- 
biae, quem Hebraei de Catalogo divinarum 
feripturarum fecantes, his, quae apocrypha 

memerant, manciparunt”. Zo veel is zeker, 
dat die Kerkvaders, welke gelegenheid had- 

den den Hebreeuwfchen grondtekst te verge« 
lijken, bij voorbeeld, Melito, Origenes, en 

andere, in hunnen Kanon met de Joden over- 
eenftemmen „ en de Apokrijfe Boeken niet 

medetellen ; waartegen zij, welke zich alleen 

aan de Alexandrijnfche vertaling hielden, die 

de 

C7) » De Apokrijfe Boeken worden in deze zin tegen 

de Kanonieken gefteld, doch eigenlijk niet van de 

Joden , maar van de Christenen ; en, wanneer van 

Schriften des Ouden Testaments gefproken wordt, 

dan vinden wij deze benaming in dit opzicht nie 

voor de vierde eeuw”. Doederlein , Chritl. Reli 

gious Unterricht, II Th. p. 229,, in de noon. 
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de Apokrijfen ingelascht en bijgevoegd had, 
alles zo namen, als zij het vonden, en de 

Apocrijfe Boeken, althans tên dele, mede 

tot den Kanon rekenden. De derde Karthaag- | 
fche Kerkvergadering (397 ) neemt het eerst 

de Apokrijfe Boeken in den Kanon des Ouden 
Testaments op, met dit bijvoegfel: guia a | 

Patribus ifla accepimus in ecclefia legenda. — 
Deze Apokrijfe Boeken worden ook, omdat 
zij toch van velen tot den Kanon gerekend 
worden, deúrepo= zavóvinor geheten. 

Wil men uitvoeriger hieromtrent ondere — 
richt zijn, men vergelijke onder ande. 

ren: Swuiceri, Thefaur. Ecclef. in voc. j 

&mórpudoe, padi zdvar, Rainold, 
Ceufura libroram apocrypb. V. Te f 
(Oppenheim 1611.), verder Triglan- 
dius, boven aangehaald, de appella- 
tione librorum apocryphorums, ìnférta_ 

Syll. Differc. p. I. fq. ape 
Enchirid, Biblicum, edit, 2. p. 304 
fq. (Tiguri17o3. 8vo.). Gj. Hens 
ken, introduêtio in libros apocr. V.T. 

(Halae 1718.) Henr. Benzelii dis 
fert. de libris apocryph. V. T. in fj 
cie, in fyntagmate Diflert. T.L pe 
297 & 316. — en van de nieuwere 

Broeke 
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Brockmann, dif. de Apocryphorun 

appellatione (Grijphisw. 1766.) Sem- 

ler, theologifche Briefe, erfte Saml, 

1781. FC. Doederkein, Inftir. Theo. 

logi Chrift. P, 1, S 31. obf. 2. p. 84, 

& S4o. obf. 2. C. p. 131 — 135. 

edit. tertia Norimb. & Altorf 1784). 

FG. Eichhorn, Einleit. in das A. T. 

1 Th. $ 17 en volg. Men voege er 

bij Poelitz, pragmat. Veberficht der 

Theologie der fpätern Juden I Th. 
Pp. 252 VEge Pe 256 == 

S 3 

Oorfprongelijke taal der Apokrijfen: of, in 
welke taal zijn dezelve oorfprongelijk 

gefchreven geworden? 

Eertijds was het onder de Godgeleerdèn 
gen tamelijk algemeen aangenomen gevoelen 

dat alle de Apokrijfe Boeken des Ouden Tes- 

taments oorfpfongelijk in de Griekfche taál 
waren opgefteld geworden, en men leidde uic 
deze veronderftelling van den kant der Pro- 

_testanten ene reden af voor het geen men be- 

‚ weerde, namelijk dat deze boeken niet kon- 

| den van God ingegeven zijn, om dar zij niet 
Í C in 

Î 
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in de Hebreeuwfche, maar in de Griekfche, 
en ten dele, bij voorbeeld, Tobias en Jue 

dith, in de Chaldeeuwfche taal ootfprongee 

lijk gefchreven zijn (8). Zonder het zwak 
van deze voor ene anderzins goede zaak aan= 
gevoerde reden hier nader te verklaren, is hee 

tot ons oogmerk voldoende flechts te erinne- 
ren, dat de veronderftelling, op welke die 

reden rust, niet volkomen juist is, Na de 

nieuwfte oordeelkundige onderzoekingen , wel= 
ke in het bijzonder }. G. Eichhorn overde 
Apokrijfe Boeken des Ouden Testaments heeft 

te werk gefteld (9), heeft die veronderftele 
ling, aangaande enen Griekfchen grondrekse 
dezer boeken, ene aanmerkelijke bepaling no= 

dig. Zo is het, bij voorbeeld, uitgemaakt 
zeker, dat het zedekundig boek van Sirach’s 
zoon oorfprongelijk in de Hebreeuwfche taal 
opgefteld is geworden, en dat het Griekfche 

werk, 

(8) Als, bij voorbeeld, van den gereform. Heidegger, 
t. a. pl. p. 308. Reeds zeer vroeg bedienden zich 

“van deze reden Julius Africanùs tegen Origenes, in 

de Hiftoria Sufannae epiftola ad Origenem, & Orie 

genis ad illam refponfio, in de uitgave van j. Ae 

Wetrftein, Bafil. 1674. 4to. P 220, 221. 

(9) Z. Einleitung in die Apokr. Schriften des A 0 

‘Leipz, 1795: 
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werk, dat wij onder dezen naam bezitten, 
ene van deszelfs neef (hoe dezelve geheten « 
hebbe is onbekend) vervaardigde, woorde- 

lijk naauwkeurige overzetring van het He- 
breeuwsch origineel is (10). Ook is het 

eerfte boek der Makkabeërs oorfprongelijk in 
de Hebreeuwfche taal gefchreven, gelijk Ori» 

genes en Hieronymus berichten, en onze Grieks 

fche tekst is overzetting uic het Hes 

breeuwsch (11). Of de oorfprongelijke, 

taal van het boek Judith, volgens Hierony- 

wus, Hebreeuwsch (of liever Chaldeeuwsch, 
dan of zij Grieksch geweest zij , is onze- 

ker (12), Even zo moet men het, volgens 
Eichhorn'’s oordeel , onbeflisct laten, of de 

Griekfche tekst van Zubias een oorfprongelijk 

ftuk, of ene vertaling uit het Chaldeeuwsch 
zij. Voor Mlieronymus , wiens vertaling, 

voorkomende in de Vulgata, uit een Chal< 
deeuwsch exemplaar gemaakt is, vindt men 
geen fpoor van zulk enen Chaldeeuw{chen 

tekst. Origenes kent alleen maar een Grieksch 
exemplaar, en bericht er bij, dat ook de Jo- 

den 

(to) Eichhorn, t. a. pl. ps 56 en volg. 
(11) Eichhorn, t.a. pl. p. 219. 

(12) Eichhorn, p. 322 en volg. verg. }. D. Michaëlis 
Orient. Biblioth. xi1. 

C 3 



36 BECKHAUS , over net GEBRUIK 

den van zijnen tijd dit boek niet in * Chal- 
deeuwsch bezaten (13). Jigen heeft intus= 
fchen uit inwendige gronden zoeken te bewij- 
zen ‚ dat onze Griekfche tekst verraling is 

van een reeds vroeg verloren gegaan oorfpron- 

gelijk Hebreeuwsch fchrift (14), Daaren- 

tegen zijn de volgende der Apokrijfe Boeken 

des Ouden Testaments wel oorfprongelijk in 

de Griekfche taal opgefteld: het Boek der 

Wijsheid (15), het twede, derde en vierde 
boek 

(13) Eichhorn, Algem. Biblioth. der Bibl, Literatur, 
II. B. 3. St. p. 436, 437. €en Einleitung p. 415. 

(14) De Gefchiedenis van Zobias, in de Einleitung 
p. CXEIIL — CXXVL. 

(15) De gronden, zo wel voor de oorfprongelijkheid van 

den voorhanden zijnden Griekfchen, als voor de 

oorfprongelijkheid van een’ Hebreeuwfchen of Syro- 

chaldeeuwfchen tekst (ouder de laacfte zijn er vere 

$cheidene, die tot nog toe niet gebruikt zijn ) heeft 

J.C C. Nachtigall bijeengebrage in Henke's neuen 

Magazin für Religious - philofophie , Ezegefe und 

Kirchengefchichte „, IL. B. 3. St. (Helmft. 1798. } 
p. 76—85 , en in zijn Werk: Das Buch der 

Weisheit, als gegenftuck des Koheleth, und als 

vorbereitung zum fludium des N. T, bearbeitet: 

P- 19 — 32e ( Halle 1799 ). Verg. ook Zud Cap- 

pelli not. crit. in librum Sapientiae Salomonis Apo * 
cryphum, in Comment. & Not. Crit. in V. Te» 

Pp. 560, 562, £ Amft, 1689. fol.) welke voor een 

Grieksch 
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boek der Makkabeërs (16), de gefchiedenis 

van Sufanna, en het verhaal van Bel en den 

Draak 

Grieksch origineel is. Grotius was voor een’ Hee 

breeuwfchen grondtekst, als ook Nic. Hieron. 

Gundling, in zijne Verband. de divinitate libri Sae 

pientiae, in obfervat. Halenf. Vol. V, obf. 13. , 

welke dit opfiel aan Salomo als Schrijver toekene 

de. Houbigaut hield het eerst gedeelte voor Hee 

breeuwsch, En van Salomo gefchreven. Faber is 

insgelijks voor een Hebreeuwsch origineel, waar. 

heen ook MNachtigall ze!f fchijnt te neigen. Laarst 

beeft nog MM. C:rl Gott), Bretfchneider, in Difpute 

de libri Sapientiae parte priare Cap‚ I—Xl.e duo= , 

bus libris diverfis conflata , P.I & If, Viteberg. 

1804., een Hebreeuwsch origineel van het Boek 

der Wijsheid aangenomen , en dit voornamelijk uit 

begane fouten in de overzetting, en uit enige done 

kere en gebrekkige plaatzen, die alleen door behulp 

der Hebreeuwfche raal zouden kuanen herfteld ware 

den, zoeken te bewijzen, Verfcheidene dezer 

plaatzen zouden zich evenwel ook zonder deze vere 

onderftelling laten verklaren. Verg. de Neue 

Leipz. Literaturzeit. 1804, 94. Pe 1497, 93. 4e 

De gronden voor een’ Griekfchen oorfprongelijken 

tekst, ontleend vooral vaa de filofofifche uitdrus= 

kingen, bij voorbeeld, H. 7: 22, 23., waar voor 

men niet eens goed Hebreeuwfche woorden denken 

kan, verdienen nog fteeds alle opmerkzaambeid. 

Z. Eichhorn t. a, pl. p. 200» 201. en Neue Allge 

Deutfche Biblioth,, 54 B. 2. St. p. 442 

£16) Eichhorn, Einleite in de Apokr. Bücher, p. 294 

Cg 
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Draak te Babel, hoewel van die gefchiedenis 

en van dit verhaal een dubbele Griekfche be- 

arbeiding, namelijk in den Griekfchen Daniël — 

der LXX, en van Theodotion voorhanden is. 

Of het gebed der drie mannen in den bran- 

denden oven oorfprongelijk in de Hebreeuw- 

“fche (veelligt Chaldeeuwfche ) of Griekfche 
taal gefchreven is geworden, laat zich niee 
ligt beflisfen, daar de gronden voor beide ge= 
voelens elkanderen fchijnen op te wegen. 

Evenwel is Eichkora nog meer genegen, om 
een Hebreeuwsch of Chaldeeuwsch origineel 

aan te nemen, en den tekst bij de LXX en 

Theodotion voorhanden in het Grieksch voor 
ene overzetting te houden (18). Den Grieke 
fchen Baruch houdt Bendifen voor ene verta- — 

ling uit het Hebreeuwsch, waarmede Zichs 

horn echter niet volledig inftemt (19). Dat 
het derde boek Esra ene uitbreiding zij van 

het Kanoniek boek onder den naam van dezen 

man, 

C1z) Eichhorn, in Allgem. Biblioth. d, Bibl, Literag, 
Il, B, «. St. p. 29—en Eiuleit. in de Apokr. B, 

Pe 469 — 

(18) Allg- Bibliothek. Liter. II. B, 2, St.p. 211, 217 

en Einleit. j. d. Apokr. B. p. 344 —e 

(19) Allg. Bibl, d. Bibl. Literat. II, B. 4. St.p. 700-108 

Verg. Rinleiuin de Apokr. Bücher, pe 388 — 389 
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man, is reeds boven erinnerd geworden. Het 

wierde boek Esra was waarfchijnlijk Grieksch, 

in den Alexandrijnfchen coonval gefteld; thans 

is het flechts in ene Latijnfche en Arabifche 

overzetting voorbanden, waarvan evenwel de 

eerfte doorgaans geïnterpoleerd is, en zeer 

grote vreemde bijvoegfels, zommige van Jo- 

den , andere van Christenen , bekomen 

heeft (20). 

S 4 

Tijd der opftelling , en waarfchijnlijke tijd- 
rekenkundige volgorde dezer Boeken, 

Er is geen de minfte twijfel aan, of alle 
Apokrijfe Boeken des Ouden Testaments zijn 
van jongeren oorfprong dan die, welke toe 
den Kanon behoren. Derzelver inhoud, der- 
zelver inkleding, de geest, welke er in 

heerscht, derzelver menigvuldige toefpeling 
op denkbeelden van ene latere wijsgeerre, 
en ten dele zelfs de taal getuigt daar voor. 
Het is flechts een zwakke weergalm van vroe- 

gere tonen uic een’ beteren tijd, het welk ons 
in 

(20) Zie het boven aangehaalde Werk van Zogel, Pastel 

C 4 
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in deze fchriften tegenklinkt Car). Doch 
het is tevens ook hoogstwaarfchijnlijk, dat 

deze Apokrijfe Boeken eerst opgefteld wier. 
den ten tijde, toen de Kanonieke Boeken des 

Ouden Testaments reeds werkelijk in enen 
bundel waren verzameld geworden. Niet al- 
leen zijn deze Kanonieke Boeken grootften. 

deels reeds aan Sirach’s zoon bekend (gelijk 
op zijne plaats nader zal aangewezen worden), 
maar de in de voorrede van Jefus Sirach’s zoon 

voorkomende naam van Wet, Profeten en 

Psalmen , weronderftelt duidelijk ene reeds 
geflotene verzameling. Ook mag men hîer 
wel enigzins op het 2 Makk, Il: 13 voorkoe 

mende zeggen letten, dat Nehemias ene hei- 
lige boekerij zou hebben aangelegd. 

Deze jongere oorfprong der Apokrijfen 
veronderfteld zijnde, zo komt het nu nog op 
de tijdrekenkundige orde aan, in welke de 

bijzondere boeken van deze foort op elkan- 

der volgen. Het oudfte dezer boeken is bui- 
ten kijf het zedekundig boek van Jefus Si- 
rach’s zoon, wiens neef, volgens zijne eigen 

opgave in ‘tvoorbericht, federt het agt en — 

dere 

(21) Doederlein, Chrit. Religions Unterricht nach den 

Bedürfnisfen unferer zeit, Ul, The p- 2223 2232 
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dertigfte regeringsjaar van Pcolemeus Euerge- 

tes II, dus federt het honderd een en dertig- 

fte jaar voor Christus geboorte aan de Griek- 

fche vertaling van dit boek gewerkt heeft (22). 

Volgens de hoogfte waarfchijnlijkheid moet 
de opftelling van het oorfprongelijk ftuk ter- 

ftond na den dood van den Hogenpriester Sie 
meon Il (23), (omftreeks het jaar.237 voor 

Christus) bepaald worden, Met de Griek- 

fche vertaling van Sirach’s zoon is het eerfte 
boek der Makkabeërs orgeveer gelijktijdig, 

het welk niet voor °t jaar 135, veel liever een’ 

geruimen tijd naderhand, voor Christus ge- 
boorte, opgefteld is geworden (24). Het 

Boek der Wijsheid, in de form, in welke wij 
het thans hebben, kan niet wel eerder dan in 

de laatfte helft der twede eeuw voor de Chris= 

telijke jaartelling gefteld worden (25). Her 

dwede boek der Makkabeërs zet Has/é honderd 
en 

(22) Eichhorn, Einleitung in de Apokryph. Schriften , 
Pp. 69 —71. 

(23) Eichhorn, t. a. pl. p. 37 — 

(24) Eichhorn, p. 223 

(25) Nachtigall, t. a. pl. p. 38. Hasfe, Büch der 

… Weisheit überfetzt , Jena 1785. p. 208. ftelt dit 

Boek ongeveer zoo jaren voor Christus geboortê. 

C 5 
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en vijftig jaar voor Christus (26). Van het 
derde boek der Makkabeërs is het onzeker, 
of de fchrijver voor of na Christus geboorte 
moge geleefd hebben (297). De ouderdom 
van het boek Judith is geheel niet te bepa- 
len (28). Indien al het eerfte ftuk van To- 
bias boek van H. I tot III: 6 aan Tobias zel= 
ven moest toegekend worden , zo is toch hee 
twece ftuk van H. III: 7, tot H. XT en XIV 
giet voor de tijden van Darius Hyftaspes ge- 
fchreven geworden (29), (valgens Jigen 

waarfchijnlijk omttreeks het jaar twee honderd 
en tachtig voor Christus). De Griekfche 
vertaling kan misfchien ongeveer twee hon- 
derd jaar voor Christus gemaakt zijn, en de 
laate overarbeider of interpolator flechts 
weinige jaren voor Christus geleefd hebben, 
Over den ouderdom der gefchiedenis van Su- 

fanna, des verhaals van Bel en den Draak te * 

Babel, des gebeds der drie mannen in den 
bran- 

(26) Z. zijne Overzetting van dit Boek, Jena 17864 

p. 281. 

(27) Eichhorn, Einleit, p. 287. 

(28) Eichhorn, p. 329. 

(29) Algen, t…a. pl. p. CXXXIV — CXXXVII, Eichhorn 

Allgem. Biblioth. der Bibl. Lirerat, IL, B. 2. Ste 

P. 4225 en Einleite ia de Apokr: B. p. 407 — 
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brandenden oven, als ook der bijvoegfels tot 

het boek Esther in de LXX, laat zich niet 

met zekerheid opgeven (30). Echter alle 

zijn van een’ lateren oorfprong. Over den 

ouderdom des vierden boeks van Esra (of van 

den Pseudo- Esra) is reeds te voren $ 1 het 

nodige aangemerkt geworden. 

S 5 

Inwendige gefteldheid dezer Boeken, a.) in 
% algemeen. 

De inwendige gefteldheid dezer Boeken ver- 

dient nog ene bijzondere overweging, omdat 
daaruit verfcheidene regels kunnen worden af« 

geleid, welke bij derzelver gebruik niet uit 
het oog behoren verloren te worden. Zome 
mige der eigendomlijkheden, welke wij in dee 
zelve bemerken, zijn aan alle , of althans aan 

de meeste dezer boeken gemeen; doch ande- 
re 

(30) Eichharn, t. a. pl. en Einleitung p. 419 en volg. 

493 en volg. Wij zijn ook hier meest de refultaten 

der van Eichhorn te werk geftelde onderzoekingen 
gevolgd, om dat deze het meest voldoende behel- 

zen, het welk zich tot hier toe hier over zeg= 

gen laate 
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re ontmoeten wij flechts bij enige in % bijzon- 

der. Van de eerfte handelen wij in dezen 

van de laatfte in den volgenden $. 
_ Wie de Apocrijfe Boeken des Ouden Testae 
ments met enige opmerkzaamheid doorleest, 

dien kan het vooreerst niet ontgaan , dat dee 

zelve voor een groot gedeelte als navolgingen 
der kanonieke boeken moeten aangezien wor= 

den. Deze, bij het Joodfche volk heilige 

fchriften, waren zulks ook bij de opfteliers 

der Apocrijfen. Zij kenden dezelve, en maake 
ten er een menigvuldig gebruik van (31). 

Doch zij zogten ook enkele dezer Bijbelfche 
boeken na te volgen, zo wel met opzicht tot 

den inhoud als tot de form. Zommigen der 
opftelleren der Apokrijfen is dit beter, andes 

ren minder goed gelukt. Zo is, bij voor- 

beeld, de Ecclefiafticus van Jefus Sirach ene 

op verfcheidene plaatzen niet kwalijk uitge- 

vallene navolging van Salomo’s Spreuken, 
welke hij opzettelijk met opzicht tot fchik- 
king en inkleding ten voorbeeld genomen, 
en waarbij hij ook vroegere gedenkfpreuken 
zijner matie zich ten nutte gemaakt heeft (32). 

De 

31) Daar van zal ftraks ia de voorlopige aanmerkins 
gen tot de eerfte afdeling iets naders voorkomen. 

(32) Sir. 36: 16 Cand. 33: 17.) H, 47: 15-174 

„and. vs. 1618.) 
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De fchrijver van het boek der Wijsheid zoekt 
zich niet alleen naar het boek, de Prediker 

genoemd, te fchikken, maar hij wil zelfs, 

volgens het opfchrift van zijn gefchrift, voor 
Salomo zelven aangezien zijn; hij bedient zich 

piet alleen van een aantal fpreuken en gezeg= 
den van Salomo, maar ook van plaatzen uit 
Mofes boeken, de Psalmen (op welke bijna 

in elk Hoofdftuk der eerfte afdeling dezes 
boeks H. Itot XL. gezinfpeeld wordt ) en de 
Profeten. De gebeden en lofzangen, welke 
wij hier en daar in deze boeken aantreffen, 
zijn veelal uit de Psalmen, de lofzanger van 
Mofes en andere liederen uit het Oud Testa- 
ment famengeflanst, gelijk , bij voorbeeld, 
de lofzang van Tobias (Tob. XIIL) (33), 

de fchuldbelijdenisfen en gebeden in Baruch, 

waar ook van Daniël is gebruik gemaakt, het 
gebed van Azaria, het gezang der drie mane 

nen in den oven, en het gebed van Manas: 

fe. 

(33) Verg. de bijzondere aanhalingen bij ZJgen, t. a. pl. 

Ook uit andere hoofdftukken van Tobias heeft 

Eichhorn, Biblioth. der Bibl. Litterat. t. a. pl, 

P. 423. in de noot, ene reeks van plaatzen aange- 

voerd , wier oorfprong in enkele fpreuken des 

Ouden Testaments, uit de hiftorifche boeken, de 

on Profeten en Psalmen te vinden is. 
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fe (34). Ene andere eigendomlijkheid dee 
zer boeken is deze, dat in dezelve, als een 

natuurlijk gevolg hunner opftelling in latere 
tijden, fporen ener latere filofofie te vinden 
Zijn. Deze fporen lopen bijzonder in het oog 
in het Boek der Wijsheid, waarin zuiver He- 
breeuwsch- Platonifche denkbeelden met Chal« 
deeuwsch-Perfifche verwisfeld, als ook gee 
heel Platonifche denkbeelden naar Hebreeuw- 
fche godsdieustbegrippen gewijzigd, voorts 
nog fporen van Epicurismus, volgens Zick: 
hors (35) gedachten, voorkomen, waar= 
tegen evenwel J. £, Schleusner (36) en C. G. 

Bres. 

(34) CCorrodi,) Verfuch einer Beleucht. der Gefchiche 
te des Jüd. und Chrift, Bibelkanons I. p. 119— 126 

(Halle 1792) , hoewelhij de waarde dezer boeken 

gedeeltelijk te hoog. berekent, et daaren- 
tegen te zeer verlaagt. 

(35) Eichhorn , Einleit. in ‚de Apokr. Schriften, p: 
117, 120, IOT, 103) 199, 113117; 125, 

187. Verg. ene vroegere verhandeling van Sac 

Brucker, de veftigiis philofophiae Alexandrinae in 

libro Sapientiae, in Mifcellaneis Berolinenfibus Te 
VL p. 150 — 179. en Machtigall, das Büch der 

Weisheit p. 36 en 37. 

(36) Götting. Bibliothek der neuefte Theolog. Lierse 
tur, herausgegeben von J. F. Schleusner und C. Fe 

Stäudlin, IL. B. p. 760 (Gött. 1796.) Ook vers 

"diens 
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Breifchneider (37) het een en ander erinnerd 
hebben. Maar ook verfcheidene der andere 
boeken zijn daar niet geheel vrij van. Van 
het boek van Tobias ten minfte heeft Zichs 
horn dit niet geheel zonder grond aanges 
merkt (38). Eindelijk is in deze boeken 
ene zekere trekking tot het overdrevene, one 

natuurlijke , fabelachtige te bemerken. Dan; 
hoewel de tegenwerpingen ten dezen opzichte 

vegen de Apocrijfe Boeken gemaakt, foms wel 
„jn de hicte van den ftrijd door de Protestan- 

ten te verre gedreven zijn geworden, gelijk 

onbevooroordeelde Godgeleerden , bij voor= 
beeld, J.C. Doederlein (39), zelve toe- 

ftaan 5 

dient de daar aangehaalde, van Dav. Christ. Grimmt, 
gefchrevene verhandeling over de Alexandr, Filofo- 

fie en derzelver fporen in het Boek der Wijsheid, 

Annaberg 1773, over dit onderwerp nagelezen te 

worden. 

(37) In de boven aangehaalde Disfert. T. II. p, 2 II. 
An auâor Fhilofophia Platonica fuerit imbutus? 

(38) Biblioth. t. as pl. p. 425 — 427. Daarentegen vindt 

ilgen in de zedeleer, welke dit boek bevat, ene 

vermenging van Perfifche, en oorfprongelijk Jood- 

fche denkbeelden. J/gen t. a. pl. p. CXXVIL 

(39) Chrift, Religions Unterricht nach den Bedürfnis- 

fen unfêrêr Zeit, II Th. p. 231, 232. Verg. het 

gee 

? 



48 BECKHAUS, over ner GEBRUIK 

ftaan ; zo zal evenwel niemand vast, welke 
zich niet den inhoud dezer boeken , vooral 
der gefchiedenis van Tobias, Judith, Sufan= 

na en diergelijke, gemeenzaam heeft gemaakt, 

en aan een onbevooroordeeld onderzoeken ge- 
woon is, die zo even opgemerkte, in deze 

boeken duidelijk voorkomende neiging tot het 
wonderbare en fabelachtige, ontkennen, 

$ 6 

Inwendige gefteldheid dezer Boeken, b) van 
Sirach, het Boek der Wijsheid, en het 

Boek van Tobias in ° bijzonder, 

Buiten deze kenmerkende eigendomlijkhes 
den, welke aan alle, of althans aan de mees- 

te Apokrijfe Boeken des Ouden Testaments 

gemeen zijn, hebben enige derzelver, name- 

lijk de zogenoemde Ecclefiasticus van Sirach, 
het boek der Wijsheid en Tobias, volgens 

hetgeen voorname geleerden beweren, ene bij- 
zondere inwendige inrichting, welke de op« 

merke 

gezegde van enen Recenfent omtrent Jo. Days 
Michaëlis , overzetting van het eerfte boek der 

Makkab. in de ( Mietauer ) Allgem. Theole shae 

X Bd. p. 279, 
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merkzaamheid der onderzoekers gaande maakt. 
Wat Sirach aangaat; zo vindt mên in zijd 
boek, uitgezonderd in het begin of de inlei- 
ding H. 1totg, en in hêtflot H. 42: 15 tot 

H. so, nergens eenheid van plan} en gene 
ftof is geheel uitgeput, Of maar enigermate 
genoegzaam opgehelderd. Waarfchijnlijk heeft 
juist deze omftandigheid den geleerden Karel 

Gort). Sontag bewogen, in ene in 1792 te 
Riga uitgekomene verhandeling: ,, Commen- 

tatio de Jefu Siracidae Ecclefiaftico, non li- 
bto fed libri farrdgine” tè beweren; dat dic 

werk blotelijk ene fchets of dictrekfel is van 

een boek, het welk onuirgewerkt tot ons ges 
komen, en juist daafdoor zo zeer verminkt 

is (40). In àlleh gevalle behoort mer in het 
grootst 

(40) Verg. Eichhorn, Algem. Bibl. der Bibl. Literat. 
IX. B. p. 115. waar des fchrijvers ftelling met zijne 

eigene woorden dus wordt opgegeven:,, Proximead 

z veritatem aceedere is mihi viderur, qui ftaruat, 

„ Jefu Siracidae Paraneton nec efle librum, ad 
» artis regulam elaboratum , nec farraginem mise 

55 cellanearum guomarum, nec fragmentorum diver- 

» foram congeriem fortuitam; fed pervenifle ad 

5» nos, fub ifto nomine, materiem opsris alicujus 

9, majoris, defcriptúi quidem & coepti, non icem 

4 perfe&i, eamque ob caufam poftea facile turbai 

D 5) Ale 
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grootst gedeelte dezes boeks even zo weinig, 
als in de Spreuken van Salomo, enen {tren= 
gen famenhang te zoeken; het is veel meer 
ene verzameling van zedekundige uicfpraken, 

fpreuken en onderzoekingen, welke veelal in 
gene naauwe verbindtenis met elkander ftaan, 
maar liever hier en daat zeer los aan elkander 

gevoegd zijn. Het Boek der Wijsheid zal, 
volgens de gedachten van Zichhorn (41), 
uit twee delen van geheel verfchillenden aard 

en inhoud beftaan. In het eerffe deel, het 
welk loopt van H. 1 tor Xl: 1., fpreekt de 

fchrijver tot lof der wijsheid, van hare na= 

tuut, hate eigenfchappen, en hare nüttigheid, 
en prijst dezelve aan uit de oudfte gefchiedenis 
van Adam tot op Mofes. In de #wede afdee 

ling daarentegen komen befchouwingen voor _ 

over de lotgevallen des Joodfchen volks in de 
Afa. 

s atqüe corrupti””. Hij neemt tevens &an, dat de 

enkele delen des boeks, gelijk de verfehillende 

wijze. van voorftel en de onderfcheiden ftijl geuzie 
gen ( waarbij komt de omftandigheid; dae dikwijls 
de fchone famenhang door min gepaste invoegfelen 

afgebroken wordt), van verfchilleude tijden zijn, 
en van onderfcheidene fchrijvers. 

C4v) Binleitùog in die Apokr. Bücher des A. T, p. 

86 — vooral p. go — F4a; CT Pe 142 — 16% 
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Arabifche woestijn, en ovêr de menigvuldige 
bewijzen, welke zij van hunne wankelmoe- 

digheid in de verering van jJehovaz bij de ve- 
lerhande betoningen zijnêr hulde en genade, 
gaven, met ingemengde overdenkingen over 

den oorfptong en voortgang; de ongerijmd. 

heid eri fchadelijkheid des veelgodendorms en 
bijgevoegde vergelijking van de lorgêvallen 
der Egijptenaren met de lotgevallen der Israëls 
leren. Wegens deze verfcheidenheid van in- 
houd in beide de delen houdt Zichhorn de 
laatfte afdeling van H. Xl: & tot het einde 
voor een {luk van een geheel ander gefchrifc. 
Daarentegen heeft intusfchen J, F, Schleus- 
ner (42) opgemerkt, dat deze beide afdelin: 
gen evenwel niet zo verfchillend van aard zijn, 

als Eichhorn gelooft. Want, wannéer men 
als hoofddoel des boeks, waartoe ook reeds 
de tijtel. aanleiding geeft, de aanprijzing der 
ware wijsheid, in den Joodfchen zin geno» 
men, én als zuivere Godsverering befchotüwdy 
aanneemt, dat dan al hect geen den inhoud 

der twede afdeling uitmaakt, voor het geheel 
nood- 

Caz) Goewing. Biblicth. der neveften tlieolog. Literatur ; 
herausgegeben von Schl/eusner und Stäùdlin , IL, B, 
Pp. 759, 760, ( Götte 1756. ) 

De 
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noodzakelijk is, daar het veelgodendom gan- 
fchelijk met deze wijsheid ftrijdt, en dats 
het geen wij van Hl. X[: e tot H‚ XII: 27 
lezen, flechts ene voortzetting is van het in 
de eerfte afdeling begonnen gefchiedverhaals 

Nog verder dan Eichhorn is in het maken zij= 
ner onderftellingen over de inwendige gefteld. 

heid dezes boeks 5. C. C‚ Nachtigall gegaan, 
in zijne hier onder aangehaalde verhande- 
ling (43), in welke hij het volgende be-- 

weert: 1.) Het Beek der Wijsheid bevat 
meer en zeer verfcheidene voorftellen. 2.) De- 
ze voorftellen hebben niet enen en denzelfden 

fchrijver, mâar verfcheidene mannen, vere 

fchillende in vorming, geestgefteldheid, denk= 
wijze, mer opzicht tot ene gemakkelijker of _ 
moeilijker ontwikkeling van denkbeelden; tot 

de meerdere ot mindere vasthoudendheid aan 
of verlating van de denkwijzen hunner eeuw; 
tot een juist en naauwkeurig overzicht, enze 

3.) De- 

(43) Bruchflükké aus einer Einleitung in das Buch dr 
Weisheit, als Gegenfluck der Koheleth, und als 

Vorbereitung zum fludium des Neuen Testaments 

bearbeitet , te vinden in het door Menke uitge. 

geven N, Magazin für Religions Fhilofophie, 

Exegefe und Kirchengefehichte. II, Bd, 1. fl. Ne 

V. p. 68118. (Helmít. 1298.) 
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9.) Deze betogen behoren niet alle tot den- 

zelfden tijd. Vooral bemerkt men ligtelijk , 

‚dat het boek zich in zwee hoofddelen fcheidt, 

welke aan verfcheidene tijdperken hun beftaan 

moeten hebben te danken. De eerfte negen 

hoofdftukken behelzen dichterlijke gedachten 
en dichterlijk voorgedragene filofofemen, gee 

lijk aan die, welke wij in het boek, de Pre- 

diker genoemd, bewonderen. De volgende 

afdelingen onderfcheiden zich in *t ooglopend 
van de eerfte door voordragt, en door de op« 

volging en aaneen{chakeling van gedachten, 

In plaats van wijsgerige befchouwingen over 

den aard--der voortduring na dea dood, over 

rechtvaardigheid, over wijsheid, over verering 

van Jehova, vinden wij in het twede deel des 

boeks meestendeels famenftellen uit de ge- 

fchiedenis des Ísraëlicifchen volks, en vola 

gens een bepaald doel ingerichte aaneen{cha- 

keling en uicleggingen ener grote menigte van 

plaatzen uit deszelfs heilige boeken, en uite 

fpraken tegen de afgoderije. Ook komt de 

voordragt in vele afdelingen nader bij het 

profa. « Nachtigall neemt nu aan, dat de- 

ze voorftellen van onderfcheiden’ aard in 

dit boek, in meer bijeenkomften van sa 

raëlitifche Wijzen zijn gehouden gewor- 

D 3 dein 
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den (44). Het boek zal oorfprongelijk waar: 
fchijnlijk niet in die form voorhanden geweest 

zijn, in welke wij het voor ons hebben. Het 
fchijnt dan ontf'aan te zijn uit meer verzame- 

lingen of rhapfodien van enkele vertogen , wel- 
ke met bijzondere opfchriften, bij voorbeeld, 

“de lof der wijsheid, de wijsheïd van Salomo, 

en diergelijke, betijteld waren. Deze zijne 
gedachten heeft de beroemde fchrijver nog 
nader uit elkander gezet, en getracht te be: 

wijzen in bet twede deel van zijn merkwaardig 

fchrift, uitgegeven onder den tijtel: Die Vere 
fammlung der Weifen, Halle 1798 en 1799. 

Dit twede deel is ook onder den bijzonderen 
tijtel verfchenen: Das Buch der Weisheit, als 
Gegenfiük der Koheleth, und als Vorbereitung 
zum frudium des N.T. bearbeitet, Halle 1799, 
8vo. (Men zie de voorafgaande aanmerkin» 

gen tot dit boek p‚ 214. (45). CG. 
E, Bret: 

(44) Het is blijkbaar ene gelief koosde gedachte van de: 

‘ zen Geleerden, altes uit verzamelingen van zangers 

Cavders fcholen der Profeten genoemd ) af te lei- 

den, wat in de wijze van voorftel der Joodfche 

Schriften voor Christus in oog vallend voorkomt, 

(45) Verg. Eichhorn, Allg. Biblioth. der Bibl. Liter. 

IX. Bd. 5. fl. p. 919 — gar, als ook de neue 

allgem, Deutíche Biblioch. LIV. Bd. 2e ft. p. 44e 
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Breifchneiter heeft eindelijk in de boven aan- 

gehaalde verhandeling op nieuw zoeken te be= 
weren, dat het Boek der Wijsheid uit drie 
verfcheidene opftellen, niet van detizelfden, 

maar van Onderfcheidene fchrijvers ohtítaan 
zij. Deze ftukken zijn: H. [ tot V, waarin 
die genen beftreden worden, welke God en 

de onfterflijkheid lochenen, en hunne lusten 

dienen; H. VI tor XI van de Wijsheid, hare 

natuur, hare werkingen, en de middelen, om 

ze te erlangen; H. XIF tot aan het einde, 

oorfprong, nietigheid en ftraffen der afgodee 
zij (46). Het boek Zobias beftaar, volgens 
Jigen, in den tegenwoordigen Griekfcaen 

tekst uit drie hoofddelen, H, IE tot III: 6, 

waar Tobias in den eerften perfoon fpreekt; 

H. III: 7 tor Xll en H. XIV, waar dezel- 
ve in den derden perfoon voorkomt; en H, 

XIII. het lied van Tobias; welke drie delen 
in het oorfprongelijke toevallig in Palestina 

met elkander verbonden, en in Egijpten, 
‚waar de Griekfche vertaling gemaakt is, in 

de. 

(46) Verg. A. L. Z. 1805, N. 227. p. 399, 400. waar 

“een en ander niet zonder grond daartegen wordt 

‚ ingebragt, en de eenheid des fchrijvers van dit 

Boek dez Wijsheid beweerd, 

D 4 
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de tegenwoordige gedaante voleindigd zijn 
geworden (47) 

_ Het is hier de plaats niet, om de geopper. 
de onderftellingen wegens het boek van Jefus 
Sirach, het Boek der Wijsheid, en van To= 

bias, aan een nader onderzoek te onderwere 

pen. Zij moesten nogtans bijgebragt worden, 

om dat zij allezins enen groten invloed heb- 
ben op de voorzichtigheid en zorgvuldigheid, 

welke bij het gebruik dezer boeken tot ons 

doel in meer dan een opzicht zal moeten ges 
| bruikc worden, 

sz 

Gefleldheid van den Griekfchen tekst dezer 
Boeken, en bijdragen tet deszelfs 

Kritiek. 

De Griekfche tekst dezer Apoksiiks Boeken 
des Ouden Testaments is in een’ zeer verwaar= 

looscen ffaat, welke grote verbeteringen bes 

hoeft, tot ons gekomen. Zo heeft bijzon- 

der de Griekfche. tekst van Sirach’s boek door 

onoordeelkundige handen veel geleden, voor- 

| al 

‚C47) Iigen, te âe pl. pe Cx:X —r CXXK 
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al door vreemde bijvoegfels, welke van het 

geen tot den fchrijver zelven behoort moeten 
afgezonderd worden (48). Van het Boek 

der Wijsheid beweerde Grotius, dat het van 
enen Christen zoude geïnterpoleerd zijn: 

Christiana quaedam, zegt hij van deszelfs 

waarfchijnlijken overzetter , commodis locis 
addidît,. Men vindt de wederlegging van dit 

gevoelen bij Eichhorn (Einleit. in die Apokr, 

pe 129—138.) Van het boek van Tobias 

zijn er, indien al niet meer, ten minfte twee 

hoofdbewerkingen der gefchiedenis, waarvan 

de ene in den, ook hier en daar geinrerpo- 

leerden, Griekfchen tekst, de andere in de 

Vulgata vervat is (49). Beide moet de Kris 

tiek 

(48) Eichhorn, Eigleit. in die Apokr. fchrift. p. zu, 
72, welke ook p. 73 en volg. meer kentekens op- 

geeft, om de bijvoegfels te onderfcheiden en af te 

zonderen. Bendtfen, in de ftraks aante halen Exer- 

citat. criticae in Libr, Apocr, heeft er bljzonder 

zijn werk van gemaakt, om den oorfprong dezer 

bijvoegfelen cn glosfen na te fporen. 

(49) Bendtfen, Verhandeling, en derzelver beoordeling 

in Eichhorn’s Algem. Biblioth. der Bib), Literat. 

II, B, 4 ft. vooral p. 692— 698. en voornamelijk 

het hoofdboek van Jlgen: die gefchichte Tobi’s, 

„ __pach drey verfchiedenen Originalien, dem Griechi- 

schen, dem Lateinifchen des Hieronymus , uad einem, 
D 5 Sy- 
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tiek met elkander vergelijken. Van meer 

kleiner ftukken in dezen bundel is nog ene 

dubbele Griekfche bewerking voorhanden, 
(Zie boven S 3.) ; 

Voor de Kritiek van dezen Griekfchen tekst 

der Apokrijfen is intusfchen tot hier toe naar 
evepredigheid nog maar weinig geleverd, 
* Geen Bos en Breitinger in hunne uitgaven 
der LXX voor de Kritiek van den tekst der 
Apokrijfen gedaan hebben, wil juist niet veel 

zeggen. Jolmes heeft, gelijk bekend is, nog 
niet eens den gehelen Pentateuchus uitgege= 
ven; het zal dus nog lang aanhouden, eer de 
van hem en zijne medearbeiders gebruikte kri= 

tifche hulpmiddelen voor de Apokrijfen van 

dienst zijn. Intusfchen is evenwel voor de 

Kritiek dezer boeken reeds veel gefchied, het 

welk bij deszelfs gebruik tot het voorhande 
zijnde oogmerk niet mag over het hoofd ge- 
zien worden. C. £, Houbigant is wel ftout 
in zijne Kritiek, gelijk men weet, intusfchen 
verdienen evenwel zijne kritifche aanmerkin= 

gen en gisfingen over de Apokrijfe boeken 

hier 

Syrifchen, überfetzt und met anmerkungen exegese 

tifchen und kritifchen Inhalts, auch einer Einleie * 

ting verfehen, Jena 18co. 8vo, vooral in de Einleia 

tung P. CXLVvm en velg. ccxxximen volg. 
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hier en daar alle opmerkzaamheid (5e). Tor 

de Kritiek van de meeste dezer boeken, na- 

melijk van het boek Sirach, der Wijsheid „ 

Esras, de fragmenten van Esther, de boeken 

van Tobias, Judich, Baruch en van de apo- 

krijfe (lukken in Daniël, zo als van ook de boe- 

ken der. Makkabeërs, heeft Bendt/ên , door ver- 

gelijking der Kerkvaderen en der oude over- 

zettingen, ene zeer fchatbare bijdrage gele- 

verd (51). Voorde Kritiek van Sirach heb- 

ben Eichhorn en Linde (52), voor die van 

het boek der Wijsheid Hasfe, Faber en 
Nach- 

(50) Men vindt dezelve in zijn bekend werk : Note 

criticae in univerfos Ver, Telt, Libros, cum He- 

braice, tum Graece feriptos &c. T. Lp. 4è1 tot 
het einde (Francof, ad M. 1777. 4t0. ) 

(51) Specimen exercitationum criticarum in Vet. Teft. 

__ Libros apoeryphos e feriptis Patrum êz antiquis 

verfionibus „ aut. Bened. Bendtfen , Hafnienfi. 

Göett, 1789. 4to. verg. Zichhoru, t. a. ple Ps 

686 —703. 
(52) Eichhorn, Einleitung in d. Apokes Schriften des 
“A. Te, Pe 73: — Sententiae Jeu Siracidae, Graece, 

Textum ad fidem codieum 8 verfionum emendavit 

& illuftravit Fo. Guil. Linde, Gedani 1795 , 8vó, 

Hij volgt den Vatikaanfchen tekst , als den zuiverften , 

tegen den Complutenfifchen. Verg. ZEichhorn s 

Allg. Biblioth. enz. VI» Bde pe 1043 volg. vooral 

Ps 1049 tOt „105% 
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Nachtigall (53), voor die van Tobias Zlgen 
en Hoepfner (54), vaor die van de boeken 
der Makkabeërs de even genoemde Zg- 
beng(55)s en voor den Griekfchen Esras 

Trendelnberg (56) vele verdienften. Ene 

kricifche uicgave der gezamenlijke Apokrijfen 

des Ouden Testaments heeft onlangs }. C. 

Augusti geleverd (57 )e 

S 8 

(53) Haffe » das Buch der Weisheic überfetzt. Jena 17853 
Faber's Programmata over dit boeg, in een uit- 

trekfel bij Zaffe, t. a. pl. p. 258 262. (Proluf, 

V en VIzijn in de jaren 1786 en 87 uitgegeven. ) 

Nachtigall, in het boven reeds aangehaald werk. 

C54) Zigen en Moepfner, in boven reeds aangehaalde 
fchriften. 

(55) Harmonia Maccabaeorum, feêt. IT & IL, Ausbe 
1798. 

(56) la de boven reeds aangehaalde verhandeling. 

(57) Apocryphi Libri V. Teft. Textum Graecum edidie 

& variarum le&ionum deletum adjecit }. C. We 

„ Augufti. Lipí. 1804. gr. 8vo. vergeleken de be- 

ì oordeling. in d. nemen allgem. Deutfchen Bibliothe 

XCV. Bd. 1. ft, p. 470 — 473. (Ene philologische 

kritifche verklaring over. deze boeken van den- 

zelfden fchrijver hebben wij nog te. verwachten. } 
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Bed 

Enige regelen van voorzichtigheid bij het 
gebruik dezer Boekên, 

Uit de tot hier toe gemaakte aanmerkingen 
vloeit nú wel duidelijk zo veel voort, dac 

men bij het gebruik dezer boeken met grote 

voorzichtigheid moet te werk gaan. Eoige 

regelen, welke hierbij in acht mogen genoe 

men worden, zal ik hier koftelijk opgeven. 

1, Wanneer vooreerst de Apocrijfe Boeken 

i 

des Ouden Testaments niet meer in de 

oorfprongelijke taal voorhanden zijn, 
dan volgt, dat men bij de verklaring en 
toepasfing derzelver op den Griekfchen 
tekst, welke voorhanden is, ten minfte 

niet onvoorwaardelijk bouwen mag, 

maar in twijfelachtige gevallen tot den 

waarfchijnlijken grondtekst teruggaan, 

of liever geheel van een beflisfend oor- 
deel zich onthouden moet. 
Wanneer deze boeken, ten tweden, op 

zeer vwerfchillende tijden, verfcheidene 

zelfs eerst kort voor, of wel omftreeks 

de tijcen des Christendoms zijn opge- 

fteld 
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fteld geworden; zo heeft men zich zorg- 
vuldig te wachten, dat men niet de denk. 
wijze van lateren tijd reeds aan een’ vroe- 
geren tijd toefchrijven; en, bij voot- 
beeld, de in het boek van Tobias voore 
komende denkbeelden ván het bedwin= 
gen der Demons door zekete tovermid= 
delen voor ouder aanzie, dan zij werke» 
lijk zija. 

UI, Wanneer deze boeken, verder, als tige 

1v 

volgingen, ten dele zelfs als zeer overe 
drevene, in het fabelachtige ontaardene 
de navolgingen der kanonieke fchrifteù 
des Ouden Testaments moetên befchouwd — 

worden, zo mogen de wonderbarê voor- 

ftellingeh, welke in de Apokrijfen van 
de wondergebeurtenisfen des Ouden Tes« 
taments voorkomen, niee met dêze ge= — 
beurtenisfen zelve verwisfeld , en tot mis — 

vorming van dezelve misbruikt worden. 
Zijn in deze boeken hier en daar de fpo- _ 

ren van den invloed ener latere wijsgeer _ 
te niet té miskennen, Zo moet ook daat- — 
op behoorlijk gelet worden. Men mag _ 
evenwel ook de ftelling van Zulk efen 
ihvloed van een later, dikwijls zelfs te. 

gen elkander ftrijdend wijsgerig fijftema 
niet overdrijven; en op deszelfs rekening 

zut« 
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VI 

zulke gevoelens en denkwijzen zetten, 
welke zich met toereikende waarfchijn- 

lijkheid ook uit andere bronnen afleiden, 
en op ene andere wijze bevredigend vet- 
klaren laten. 
Onvoltöoide, of niet volledig nen 
se fchriften, gelijk, bij voorbeeld, het 

boek van Sirach, naar het gevoelen van 

enige Geleerden zijn zal , moeren met 
ene bijzondere zorgvuldigheid in het fa- 
mehvoegen en onderfcheiden behandeld 
worden; en wanneer een boek uit ons 

gelijkfoortige delen beftaat, gelijk ver- 

fcheidene beroemde mannen aangaande 
de zogenaamde Wijsheid van Salomo bes 
weren, zo mogen de ftellingen en ge- 
zegden van het ene deel mer die des ane 
deren deels niet verwisfeld of fämenge- 
fmolten worden. 
Even Zo moet men de inlasfchingen (ins 
terpolatien ) van den Griekfchen tekst ; 
of de in latere uitgaven voorkomende 
denkbeeldeit zetgvuldig afzonderen van 
het geen tot hèt werk van den oorfprons 

gelijken fchrijver behoort. Zo leest 

men, bij vootbeeld, Sir. XVII: 13. 

C16.) in de Complut. zäs dvOpwmros Ex 
béorurog Em) r& maup, elk is van de 

jeuod 
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jeugd af tot het kwade geneigd. On- 
dercusfchen kan men deze uitfpraak, bij 
de gefchiiedenis van het dogma Over des 
menfchen zedelijk bederf, uit de Apo- 

crijfen niet gebruiken. De plaats is niet 
echt. Zij ontbreekt in de Alexandr, 
en Rom. uitgaven, en voegt daarenbo- 

ven niet in den famenhang, » Denkelijk 
is het ene inlasfching, wellte wan enen 
ten ontijde ijverigen Christen afkomftig 

is. Desgelijks is de plaats, welke Tob. 
II: 17, 18. volgens den Latijnfchen 
tekst op de hoop eens beteren levens 

met alle ongetwijfeldheid heenwijst, 

hiet in gelijken tijd te ftellen met de 

overige titfpraken van den Griekíchen 
tekst van het eerfte deel dezes boeks, 

om dat het oorfprongelijk fehrift van dic 
Latijnsch werk eerst ongeveer in het 
honderd twintigfte jaar voor Christus bee 
hoort. Verg. Jlgen, Einleit. p. cuxiv, 
Daar eindelijk de Griekíche tekst dezer 

boeken hier en daar de hulp der Kritiek 

nog zeer nodig heeft, zo volgt daar uit, 

dat men, zo veel moglijk is, ook hier 
den rêchten grondregel van alle Kriciek 
der oude fchrijveren voor ogen moet 
hebben: dat men namelijk gene vóldoen= 

de 
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de verklaring ener plaats geven, geen 
bepaald gebruik van dezelve maken kan, 
alvorens niet eerst de leeswijze behoor- 

lijk gefteld zij. Jnterpretationem (men 
‚__kan er bijvoegen, @& afplicationem)) 

praecedat emendata leëioe 

Een paar voorbeelden mogen ook hier tot 

opheldering dienen. Sir. XLI: 23, vinden 

wij in de vitgave van Bos: Aoysopû aöToï éxo- 

sacer kfduooov, Kad EPúrevaer aúrw 'Iycoïs. 

en in een Latijnsch exemplaar: & plantavit 

illum dominus Jefus. Men zoude de gehele 

plaats voor ene inlasfching van den een’ of 

anderen Christen kunnen houden. Ondertus= 

fchen is er ook ene andere voegzamer lezing 
in de Complut. uitgave, welke Augusti met 
recht heeft voorgerrokken: Kaì EPórevaer èy 
aùrij vjoovs, en hij heeft in dezelve (meir of 

afgrond) de eilanden geplant: of ook: za} 

EPúrevoer Èv aùrjj voos, gelijk Grotius leest, 

en vertaalt: /7 gua ef? in mari infula, plantas 
profert. In dit zelfde boek H. LI: ro. (of 
14.) lezen wij volgens de uitgave: Smexadc- 
edjunv vópiov marépt kuplou moö, ik riep den 
Heer aan, den Vader mijns Heren. Badriell 
en Drufius maken deze woorden daarop be- 

trekkelijk, dat de Joden iets van Gods Zoon 
\ E ge- 
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geweten, en God Onder den naam van dert 
Vader onzes Heren zouden aangeroepen heb= 
ben. Her laatfte ondertüsfchen zoude zo ge= 
makkelijk zich niet laren bewijzen. Grotius 
houdt het woord Kupiou voor een bijvoegfel 
van ene Christelijke hand, De lezing blijft 
fteeds twijfelachtig. Verg. Beaufobre op 
Macch. XXII: 44e 

Uit het geen wij tot hiertoe hebben opge 
merkt is duidelijk te zien, met welke zwarig= 

heden het gebrúik der Apocrijte Boeken des 
Ouden Testaments verbonden is, en met hoe 

veel voorzichtigheid men bij dit gebruik moet 
te werk gaan. Ì 

Wat aangaat de regelen, welke bij een en= 
kel foort des gebruiks dier fchriften moeten in_ 
acht genomen worden, daarvan zal iets naders 
hire in de bijzondere afdelingen. 

5 

V 
3 

EE Re 8 
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EERSTE AFDELING 

VERBRUIK DER APOCRIJFE HOEKEN, OM 

DE DENKWIJZE DER JODEN SEDERT 
DEN TIJD DER PROFETEN TE 

VERSTAANe 

Voorlopige Aanmerkingen. 

h van hem, die den gang nafpoort, welke 

de vorming des menfchelijken geflachts tot 
godsdienftigheid en zedelijkheid allengskens 
genomen heeft, moet het allezins ene der op= 
merkzaamheid waardige wraag zijn: Hoedani. 
ge veranderingen in godsdienftige denkbeel- 

den bij het, in de gefchiedenis- der mensche 
heid zo belangrijk, Joodfche volk zijn voor= 
gevallen , toen die buitengewone mannen, 
welke onder dic volk. optraden, en die wij 
met den naam van Profeten- gewoon zijn te 
betijtelen, niec-meer in het midden hunner 

natie leefden en werkten, coen de nu verrè 

E a van 
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van hun vaderland verftrooide leden van dezen 

merkwaardigen volksftam , met opzicht tot 
hunne godsdienftige en zedelijke vorming, 

meer aan zichzelven overgelaten, doch tevens 
ook aan den onvermijdelijken invloed van ene 

vreemde denkwijze (namelijk van die volkes= 

ren, onder welke zij leefden) bloortgefteld 

waren? —- De ftukken, dienende ter beante 
woording dezer belangrijke vraag, zijn, indien 

al niet eniglijk (1), althans ten groten dele, 

voor ons alleen in de Apokrijfe Boeken des 

Ouden Testaments begrepen. Men had om 
deze reden dus vrijelijk mogen verwachten , 

dat de geleerden tot dit oogmerk de Apokrij= 
fen veel zorgvuldiger zouden gebruikt heb» 

‚ben, dan tot hiertoe gefchied is. Behalve 
ene onder voorzitting van den beroemden 

El 

C 1) Ook in Jofephus en Philo, als ook in enige Rab. 

bijnfche Schriften wordt nog het een en ander 

gevonden, dat hiertoe behoort , waarop evenwel — 

in dit ovs onderzoek geheel niet, of maar zeer 

weinig heeft kunnen gelet worden, om de denke 

beelden dezer mannen met die der Apokrijfen 
niet te verwisfelen of te vermengen. Philo's leer- 

‘begrip heeft Stah/ voorgedragen. De dogmatifche 

en zedekundige- grondregelen van Po/äphus wil 
Bretfchneider ‚ verzamelen. 
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F.V. Reinhard, toen hij nog Profesfor in de 

Godgeleerdheid te Wittenberg was; door Jo, 
Godfr. Jenich verdedigde Akademifche verhan- 

deling: de petenda verum, quas Librì N. T. 
continent, e Libris V.T- apocryphis illuftra= 
tione, (1787. 4t0.), en enkele voortref. 

felijke aanmerkingen van Jigen, in zijn werk 

over Tobias, zijn er tot op de jongfte tijden 

gene fchrifren verfchenen, welke het geheel, 
of een voornaam groot gedeelte der hier tg 
overwegene onderwerpen bevatten, Over bij 
zondere ftoffen zouden intusfchen, behalve de 

op zijn plaats aan te halen -opftellen van $. G. 
Frisch, nog die fchriften kunnen vergeleken 
worden, welke zich met de gefchiedenis der 

Joodfche godsdienstbegrippen in ’ alge- 
meen (2) of van enkele eere in 

% bij- 

(2) Bijzonder kan men ‘vergelijken Poelitz, Pragmati- 

fche Ueberficht der Theologie der fpatern Juden. 
I Th. Leipz. 1795. 8vo. Goett. Biblioth. der 

neueften theolog. Litteratur 1 Bd. rr ft, p, 779 en 
volg, Hier toe behoren’ ook de Differtatio de 
gravillimis theologiae feriorum Judaeorum decretis , 

quorum veftigia in libris inde ab exilii aetate usque 

ad feculi quarti poft Christum natum initia depre- 
henduntur, Lipfiae 1794. 4to. en enige aanmere 

kingen in de Biblifche Theologieen van dmmen en 

Bauer, E 3 
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% bijzonder bezig houden. Eerst, nadat deze 

eerfte afdeling der tegenwoordige verhande- 
ling reeds uitgewerkt was, heeft C G. Breze. 
fehneider- een zeer fchatbaar fluk uitgegeven, 
het welk hiertoe behoort, en bij de laatfte 
herziening dezer afdeling nog is vergeleken 
geworden. Het heeft dezen tijtel: „ Syfle- 
matifche Darflelluno der Dogmatik und Mae 
ral der apocryphijchen fchriften des Alten Tes 
saments. Erfle Band. Die Dogmarik enthala 
dend”. Leipz. 1805. 8vo. 

Ik ga nu zonder wijders tot het onderzoek 
der zaak zelve over. 

$ ke 

Wat denkbeeld hadden de fchrijvers der Apon 
krijfe Boeken van de Kanonieke fchriften 

des Ouden Testaments? a) kenden 

zij ene verzameling dezer 
fchrifien? 

Voor alle andere dingen zal het nodig zijd, 
te onderzoeken, of de {chrijvers der Apokrij- 
fen reeds ene verzameling van heilige fchriften 
der Joodfche natie voor zich hadden? welke 

gedachten zij zich van deze fchriften maak: 

ten? welke waarde zij aan dezelve toeïchre- 
vens 
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ven, en welk een-gebruik zij er van maak- 
ten ? 

Het is aan den minften twijfel niet ondere 

worpen, of de fchrijvers der Apocrijfen ken- 
den de heilige fchrifren des Ouden. Testae 

ments, en er is de hoogfte waarfchijnlijkheid 
voor, dat zij deze heilige fchriften ook als 

ene toenmaals reeds geflotene verzameling gee 
kend hebben. Jefus Sirach, de neef, welke 
ongeveer omftreeks het jaar 140 voor Chris- 
tus geboorte, na zijne aankomst in Egijpten, 
de (preuken wan zijnen grootvader uit de He- 
breeuwfche in de Griekíche taal overbragt, 
fpreekt in zijne eerfte voorrede, welke, ‚naar 

inwendige gronden te oordelen, van hem zel- 
ven afkomftig is, van heilige boeken zijner 
natie, welke reeds voor zijnen tijd in het 
Grieksch overgezet waren, en omfchrijft ze 

door Met, Profeten en andere boeken (3e 

Bij 

(3) Prolog. prior Jefu Sirac. ...e ë viwos, vala? 
moePursias, wai Te Mom Tär BiBhwr où wrnper Eys 

am ÒaPepar êr tavreis Aeyomsa, Dat deze voorrede 

zeer oud moet Zijn, blijkt, maar Eichkorn’s op- 

metking, onder anderen ook daaruit, dat men daare 

in de Hagiographa (DIN) door ze aaa 

var BiBAue omfchreven vindt. Voor Christus ge- 
boorte ontbrak het uog aan Een’ algemenen naam. 

E 4 wek 
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Bij dit gezegde ligt de verzameling der Hes 
breeuwfche heilige boeken zo ten grondílag, 
als men ze toenmaals in ene Griekfche, in E 

Egijpten vervaardigde overzetting had; niets 
is dus waarfchijnlijker, dan dat wij ín deze _ 
plaats ene omfchrijving van den Kanon der 

Egijptifche Joden te zoeken hebben. Op ene 
andere plaats in deze voorrede prijst de vertas — 
ler in zijnen grootvader de beoefening der Wet , 

der Profeten en der overige boeken (4 ) zijner 

natie. Nu leefde zijn grootvader in Palestie 

na, en had dus den Palestijnfchen Kanon voor 

zich. Was nu deze van den Kanon der in 

Egijpten zich ophoudende Joden onderfchei- 

den geweest, dan had Jefus Sirach zulks, door 

een paar woorden er bij te voegen, of door 
ene veranderde uitdrukking, moeten aanwijs 

zen, om voor zijne naaste lezers, de Egijpte= 
naars , duidelijker te (preken (5). 

Hier- 

welke alle de fchriften famen bevatte, die nu Ha- 

giographa heten. Mer moest er daarom altijd 

ene omfchrijving van maken. 

(4) Prolog. prior, ö záxmog wed “Inreög ini zAcor iaoris 

dod ei re zu vod vómod, xaì Tar zpoPirur, zei Tûp 

AAM marpisr KAINON erdryvar re 

(5) Verg. Eichhorn, Einleit. in d. A. Teft. I Th. $ 

22, vanwaar deze aapmerkingen ontleend zijn, 
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Hiertoe behoort ook de 9 Makk. II: 13 
bewaarde overlevering, dat Nehemia de boe- 
ken der Koningen en der Profeten en van Da» 
vid (denkelijk de Psalmen ) en de brieven der 
Koningen over de offeranden weder bijeenge- 
zogt, en ene (nationale ) bibliotheek aange- 

legd had (6). Van de Wet en de Profeten 
wordt gefproken e Makk. XV: 9. 4 Makk. 
XVIII: ro. en van Keilige fchriften 1 Makk. 
XII: g. | 

Uit deze aanmerkingen blijkt, dat de fchrij= 

vers der Apokrijfen in * algemeen die bijbel- 
fche boeken gekend hebben, welke in % vere 
volg, en ook tegenwoordig nog, tot den Kaa 

non des Ouden Testaments plegen gerekend re 

\ worden, Van bijzondere boeken zal op ene 
andere plaats (III. Afd. $ 4.) nader gehan- 
deld worden. 

se 

66) Bretfihneider „ fyftemat. Darftell. &c. I The See 
Pe Ó1 » 62 

E 5 
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$ Ze 

_ Vervolg. be) Hoe befchouwden de fchrije 
vers der Apokrijfen de H. fchriften 

des Ouden Testaments, en welkt 

een gebruik maakten zij 
van dezelve? 

Waren de heilige fchriften des Ouden Vere 
bonds der fchrijveren der Apokrijfen niet onbe- 
kend; hadden zij zelfs wel derzelver verzame- 
Hing, of den zogenoemden Kanon dés Ouden 
Testaments; dan mag men natuurlijker wijze 
verwachten, dar zij, gelijk alle overige Jo* 
den, aan deze heilige boeken ene uitmunten= 
de waarde toegekend, en een menigvuldig ge 
bruik van dezelve zullen gemaakt hebben. En 
zo vinden wij het ook werkelijk bij een nader 
onderzoek der Apokrijfen. Derzelver fchrij- 
vers fpreken van de opftellers der kanonieke 

fchrifcen met den grootften eerbied, Sirach 
noemt de Mofaifche wet een boek des vere 
bonds, met den hoogften God gemaakt, 
H. XXIV: 23. (of 32, 33.) XXVIII: 7. 
verg. H. XXXIX: 8, XLI: 2. XLIX: 4e 
geeft er de heerlijkfte loffpraak aan, dat er 
niemand geweest is, die het uitgeleerd heeft, 

en 



pe APOCRIJFE BOEKEN prs O.T. 73 

en dát er nimmer een komen zal, welke het 
zal kunnen doofgrotden; dat zijn zin rijker 
dan het meir, en zijn gedachte dieper is dan 
de afgrond, enz. vs, 28 (of 38.) en volg. 

Hij noemt deze wet ene wet des levens en- der 
wijsheid, H. XLV: 5. (of 6.) verg. H. 
XVil: 11. Hij beweert, dat tot het vers 
ftaan, vitleggen en roepasfen der heilige fchrift 
ene bijzondere beoefening gevorderd wordt ; 
H. XXXVII: 24. (of 26.) H. XXXIX: 
T—3en8. (7). — În het boek. van Ba- 
fuch, H‚ Il; 28, wordt gezegd, dat God 
Mofes, zijnen knecht, gefproken heeft ten 
dage, toen Hij hem gebood zijne wet den 

kinderen van Israël voor te fchrijven, verg. 
H.IV: 1. Mofes wordt een heilige Profeet 
gehoemd, Boek der Wijsheid Xl: tr. verg 
H.X: 16. Mofes wet heet een heilig vere 
bond 1 Mukk, I: 63. (and. 67.) en van de 

boeken dezer wet wordt gefproken vs, 56; 

57 

C7) Veelligt zouden ook hiertoe de plaatzen kunnen _ 
gebragt worden, in welke het leren, in ere hog- 

den en gehoorzamen van Gods woord wordt aanbe. 

wolen , bij voorbeeld, Sir. lil: 29; and. 3e 

CoapéBorn) — Dan, het is niet klaar , of juist 

hier ene in fchrift gebragte leer gemeend zij. Men 

vergelijke evenwel Tob. I: 6. 
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57. (and. 59, 6o.) verg. ook H. II: on. 
2 Makk. Vl: 23. 4 Makk, V: 16, 18, ag. — 
VI: er. 3 Esr. VIII: er, 82, IX: 39. verge 
ook allezins het Boek der Wijsheid XVIII: 4. 
Baruch IV. 1. Van de Profeten inzonderheid 
wordt als van geheel buitengewone mannen — 
gefproken, Sir. XXXVI: 16, welke overe 
vloedig voorzegd hebben, wat in ’e vervolg 
gebeuren zoude, en toekomende verborgen 
dingen, eer zij voorvielen, verkondigd hebe 

ben, (bij voorbeeld Jefaias, Sirach XL VIII. 

24) 25) Of 27, 28.) en wier voorzeggingen 

gewisfelijk vervuld worden, (bij voorbeeld 
Samuêl, Sirach XLV: 15. and, 18. verg. 
ook Tob. Il: 5, j, door wien, als door zij= 

ne knechten, de Heer gefproken heeft, Ba- 
ruch II: eo. verg. 3 Esr. Is 28, 47, 50 

- VI: 1, Boek der Wijsh. Vil: 97. Verder 
2 Makk. VIJL: 23. wordt de Bijbel het heie 
lige boek genoemd. Alles ten duidelijken be= 

wijze, welk een hoog denkbeeld de fchrij= 
vers der Apokrijfen van de kanonieke boeken 

des Ouden Testaments zich gemaakt, en- wel» 

ke waarde zij aan dezelve toegekend heb- 
ben (8) 

Dan, 

(8) Z. ook Bretfchneider , fyllem. A de $4 

en 5 Pe 68 — 75e 
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‚ Dan, zij maakten ook een menigvuldig ges 

bruik van deze boeken. Overvloedig zijn de 

voorbeelden in de Apokrijfe fchriften, hoe 

derzelver fchrijvers, of de van hen aangevoer- 

de vrome Israëllers, door de errinnering aan 
gefchiedverhalen en voorbeelden, in hunnen 

kanon te vinden, zich tot ftandvastige aankle= 

ving van hunnen godsdienst bemoedigd, en 

bij de menigerlei gevaren en vervolgingen, 

waarmede zij te ftrijden hadden, zich opge- 

wekt en vertroost hebben. (Sir. XLV—XLIX, 

B. d. Wijsh. X—XIL. Judith VIII: 26, 
Tob. MH: 1e 14. volgens den Latijnfchen 
tekst. Baruch II: so — vs.28— 1 Makk. II: 

5064 IV: 8-11, 3035. Vil: 40-42, 

a Makk. II: 17, 18. VI: 6. VI: 18, 19. 
XV: 8, 9, er 24.) Ook komen er in de. 

ze boeken reeds zwakke fporen voor van de 

in de fchriften des Nieuwen Testaments veel 

overvloediger zichtbare gewoonte der Joden, 

om gezegden hunner heilige godsdienstboeken , 

welke het naast en eigenlijk van vroegere gee 

beurtenisfen handelen, op de voorvallen van 

hunnen tijd over te brengen en toe te pasfen, 

Zo wordt 1-Makk. VI: 16, 17, ene plaats 
uit Psalm LXXIX. (vs. 2, 3.) op de om- 

brenging van zestig Joodfche Priesters door 
den «afvalligen Hogenpriester Alcimus toege- 

past, 
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past, hoewel deze Psalm, en de uit denzelven 
aangehaalde woorden van ene veel vroegere 
gebeurtenis handelen. De overbrenging en 
toepasfing gefchiedt met deze woorden: „ Hij 
»» liet zestig uit hen vatten, en doodde het 
» allen op énen dag — volgens het woord, 
», dat hij gefchreven heeft (zonder den 
» fchrijver te naemen) xára róv Abyov, dv 
2 Eypade: mem Het vleesch uwer heiligen hebe 

ben zij den dieren gegeven, enz.” 

S 3 

Led 

Vervolg. c.) Hoe gaven zij in,’t bijzons 
der de în het Oude Testament ver= 

haalde wondergeveurtenisfeuop ? 

Hier moet ik ook nog aan dat eigendomme= 
lijke van de Apokrijfe Boeken erinneren , in= 

gevolge waarvan de in het Nieuwe Testament 
voorkomende wondergebeurtenisfen tot in het 
hoogst wonderbare, aanftotelijke, ja foms 

avantuurlijke en fabelachtige, tegen de echte 
bijbelfche gefchiedenis vlak intopende , worden 
getekend. Voorbeelden daarvan zijn in ver- 
fcheidene Apokrijfe Boeken niet zeldzaame 
Zo beweert Sirach H. XLVI: 4. (of 5.), 
dat ten tijde van Jofua bij het ftilftaan der zon 

een — 
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een das zo lang geworden îs als twee, hee 
welk in het boek Jofua H. X: 13, 14e naauw- 
keurig befchouwd, niet gezegd wordt. De- 

zelfde beweert insgelijks, H. XLVI: zo. (of 
23.) dat Samuël nog na zijnen dood geprofe- 
teerd, en zich van uit de aarde heeft laten 
horen, hoewel het 1 Sam. XXVIII: 15. en 
verv. voorkomend verhaal zich op ene ande- 
re, én veel eenvoudiger, minder aanftotelijs 
ke wijze verklaren laat. lets diergelijks geeft 
hij ook op H. XLVIII: 13, 14. (of 14, 
15.) van den Profeet Elifa, dat namelijk dese 
zelfs lijk geprofeteerd, en deze Godsgezant na 
zijnen dood nog wonderen gedaan heeft: daar 
evenwel de heilige gefchiedenis het eerfte in 
% geheel niet leert, en met opzicht tot het 
Jaatfte (zie 2 Kon. XIII: or.) de zaak een 
ander voorkomen hebben kan. Ten tijde van 
Achas ging niet de zon zelve te rug, gelijk 
nogtans dezelfde Sirach verzekert H. XLVUI: 
23. (of 26,) maar alleen de fchaduw op den 
zonnewijzer van Achas, gelijk e Kon, XX: 
9 IIe gezegd wordt, waaruit dan de plaats 
Jef. XXXV ill: 8. moet verklaard worden. In 
het boek Judich (volgens den Latijofchen 
tekst) worde zo gefproken, als of enkel hec 

gebed van Mofes, zonder enig gevecht der 
Israëlleren, over Amalek gezegevierd had, 

hoe= 
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hoewel uit Exod. XVII:g en 13, duidelijk 
„blijkt, dat Israël ook met het zwaard geftreden 

heeft. Achior verklaart in hetzelfde boek 
H. V: 12. (naar denzelfden tekst) dat in de 

Arabifche woestijn, bij den berg Sina, ze 

woren geen mensch had kunnen wonen of zich 

ophouden, Een vs. 14, dat God woor Israël 
-gefireden en overwonnen had, waar zij heen- 

trokken, zonder boog, pijl, fchild en zwaard, 
‘Een meester in deze kunst van verfieren in 

het wonderbare en van het overdrijven is de 
fchrijver van het (volgens Eichhorn) twede 
deel der zogenoemde Wijsheid van Salo« 

mo (9). Bij hem moeten de Egijptenaren 

van fpringhanen en vliegenfteken zonder hulp. 
fterven (B. der Wijsh, XVI: 9 —-) waarvan 

‚„Motes geheel niets weer, Hij laat hen door 

dezelfde dieren geplaagd worden,-welke zij 

als godheden vereerden ,-CH. XII: 27.) % 
welk openbaar vaisch is, (want de Egijpte- 

naars 

Co) Ludoy. Cappellt, Not. critic. in Librum Sapientiae 
Salomonis Apocryphum in deszelfs Comment- & 
Not. Críte in V, T. &c. p. 561, 562. (Amft, 

1689. fol. ) zedekundige toepasfingen en verfierin- 

gen der Hebreeuwfche Gefchiedenis in het Boek der 

Wijsheid: in ZEichhorn’s Allgem. Biblioth, der 

Bibl, Literatur IX B. s ft. p. 944 en volg. voor- 

al p. 946 en volg. 
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naars vereerden wel krokodillen, honden, 

katten , ibisfen en diergelijke, doch geen kik- 

vorfchen; fpringhanen, cinnira (luizen )3 
en de laatfte ftrekten hun niet dan tot ene 

plaag.) Her manna befchrijft hij als ene fpijs 
der engelen, welke alle lekkernijen in zich 
verenigde (H. XVI: 2o=—23.) daar Mofes 
deszelfs {maak evenwel niet zo hoog aangeeft 

CNum. XI: 8.). Volgens zijne opgaaf kon- 
de het vuur, het welk door den blikfem in 

Egijpten ontftond, door den terftond daarop 
gevallen regen en hagel, niet gebluscht wor« 

| 

den, en even weinig konde het vuur den hae 

gel fmelten CH. XVI: 16—:19.). Van dit 
zelfde vuur wierden de zwermen van vliegen 
niet verdelgd (H. XVI: 18. XIX: 19, 20.); 
en zo fchakelt de fchrijver in ’t algemeen de 

Egijptifche plagen famen, om het wondêrba- 

‚fe te vermeerderen , hoewel volgens Mofes 

‚ het ongedierte, dat de Egijptenaars kwelde, 
al lang verdelgd was, eer het onweder met 

‘zijnen blikfem uicbrak. Hij vergroot het 
‚ fchrikkelijke der driedaagfche duitternis in 
‚Egijpten door verfchijningen van fpoken, 

‚welke hij invoert (H. XVII: 3-6, 15.) 
‚ Om het flaan der eerstgeborenen nog vrees- - 
lijker te maken, laar hij de Egijptenaars door 

‚ vervaarlijke dromen; betreffende het verwor= 
F gen 
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gen hunner eerstgeborenén, gepijnigd wore 
den CH. XVIII: 19.). Ook vergeet hij bij 
deze zijne verfieringen menigmaal de dadelije 
ke gefchiedenis geheel en al. De Israëllers 
woonden niet onder de Egijptenaren vers 

mengd , maar van hen afgezonderd in het land 
Gofen. Evenwel zegt de fchrijver van de 
vreeslijke duisternis in Egijpten, dat de Egijp= 
tenaars gene Israëllers zien, maar alleen hebe= 
ben kunnen horen, en blijde geweest waren, 
dat dezelve op hen in dezen toeftand gene 

wraak genomen hadden voor de hun aangeda= 
ne beledigingen CH. XVIII: 1, 2.) Toen 

de Israëllers het Paaschlied in Egijpten zon 

gen, hoorde men daar tusfchen in het gehuil 

der Egijptenaren over het verllaan hunner 
eerstgeborenen (H. XVIII: 9, zo.), even 
als of toenmaals reeds het Paaschlied, of ook 
mogelijk de lofzang der Israëlleren, naden 
doorgang door de zogenoemde rode zee, bel 
kend ware geweest, 

‚ Van waar toch wel dit verfieren, overdrijveld 
en misvormen der in de Bijbelfche gefchiedee 
nis voorkomende buitengewone gebeurtenise 
fen? Ten dele reeds van de neiging der Oos» 
terlingen tot het wonderbare, van de levens 

digheid hunner verbeeldingskracht, welke het 
gewone als iets zeldzaams, het zeldzame 

als 
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als iets onverwachts en wonderbaars, en het 

Woriderbare als iets boven- en tegennatuur- 
lijks zich voorftelt. Jervoigens ook uit de 
bijzondere omftandigheid, en de betrekkingen, 
in welke de Joden inen nade ballingfchap zich 
bevonden. Verftrooid onder heidenfche vol= 
keren, welke behalve dat als afgodendicnaars 
reeds bij hen gehaat waren, en in welke zij 
daarenboven hunne vijanden zagen, gedruke 
op menigerlei wijze, en van hunne vijanden 
veracht en gehoond ; zonder Koning, zonder 

Profeten, zonder tempel en eerdienst (het 
laatfte althans gedurende een’ geruimen tijds 
Azaria’s gebed vs. 38.) wat bleef hun, bui- 
ten de hoop op betere tijden, anders overig, 
dan het terugzien op die heerlijker dagen, 
welke hufine natie voormaals beleefd had, en 
de erinnering aan die luistervolle overwinnin- 
gen, aan die heerlijke uitreddingen, aan die 

wonderbare verlosfingen , hunnen voorvades 

ren voormaals ten dele geworden? En kan het 

ons wel bevreemden, wanneer zij zich vele 

dingen buitengewoner, wonderbarer voorftel- 
den, dan het in gevolge de getuigenisfen der 
gefchiedenis dadelijk geweest was; wanneer 
hunne nationale hoogmoed hen in hunne boe- 
ken veel dingen vinden liet, die er eigenlijk 
niet in flonden? Men voege er bij, dae vere 

Fa fchete 
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fcheidene voorvallen, tot het Oude Testament 

behorende, ten tijde dat onze Apokrijfen 

wierden opgefteld, ook nog door de van 
mond tot mond gegane overleveringen mis- 
vormd, en door bijvoeg{els vergroot zijn ge= 

worden , welke in de echte gefchiedenis vreemd 
zijn. En men erinnere zich eindelijk, dat 

zelfs de zucht, om de oude Hebreeuwfche 

gefchiedenis naar zekere zedekundige en gods= 
dienftige oogpunten voor te dragen, aanleie 
ding geven konde, om deze gefchiedenis, 
wanneer de van Mofes gemeldé omftandighe- 
den daartoe niet toereikend waren ‚ met aller- 

lei bijvoegfels ter bereiking van zekere bepaal- 
de oogmerken.te vermeerderen ; en men zal het 
zich op ene ongedwongene wijze verklaren 
kunnen , van waar het kome, dat de in % 

Oude Testament verhaalde wendergebeurte- 

nisfen zo zeer opgefierd, overdreven, en ten 

dele in het onnatuurlijke en tegenftrijdige zijn 
veranderd geworden (to). 

S 4 

(ro) Verg. het aangeh. opftel p. 944—946. Wie kaa 
bepalen, wat inzonderheid bij den fchrijver des 

tweden deels van het Boek der Wijsheid voor per- 

fonele en onbekende omftandigheden tot zulk eve 

befchouwing en voorftelling hebben medegewerkt? 
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S 4 

Overzicht der flukken, ten aanzien van 

welke de denkbeelden der Joden federt 
de tijden der Profeten zich mogen 

veranderd hebben, 

Deze kennis aan de kanonike Boeken des 
Ouden Testaments en derzelver menigvuldig 
gebruik bij de fchrijvers der Apokrijfen ver- 

onderfteld zijnde , zal het er nu op aankomen, 
om de veranderingen nader op te geven, wel. 

ke, overeenkomftig de getuigenisfen dezer 

Apokrijfe fchriften, met opzicht tot de godse 

dienftige en zedekundige denkbeelden der Jo- 

den, federt de zijden der Profeten, hebben 

plaats gehad. Een algemeen overzicht der 
ftukken, ten aanziene van welke hunne denk- 

beelden enige verandering mogen ondergaan 

hebben , zullen wij hier lacen voorafgaan , om 

bij onze volgende onderzoekingen ons als toc 
een’ leidraad te dienen, 

Hiertoe behoren, ten aanziene van het 

godsdienftige, de denkbeelden van het god. 
delijk Wezen in ’calgemeen, den Logos, de 

goddelijke Wijsheid, en den Geest van Ged in 

% bijzonder; van de Engelen en Demenen3 

F 3 van 
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van den oorfprong der zonde in de wereld en 

het zedelijk bederf der menfchen; van den 

Mesfias; van de onfterflijkheid der ziel; van 
de opftanding der doden, de toekomende vere 
gelding, en van het eeuwig leven, of de one 
vergangelijke heerlijkheid en tzaligheid der 
rechtvaardigen, 

Met opzicht tot het zedekundige verdienen 
hier voornamelijk (want de gehele leer der 

pligten kan men hier niet doorlopen, en ook 
konden er wel ten aanziene derzelver gene 
aanmerkelijke veranderingen in denkbeelden 

plaats vinden) de volgende ftoffen in aanmere 

king genomen te worden: van het ffreven naar 
godsdienftige wijsheid en deugd in ‘talgemeen, 
en den daartoe vereischten hogeren bijltand 

van God in * bijzonder; van de beweeggron= 
den tot het goede in “algemeen, en enige 
bijzondere beweegsronden ter uitoefening van 

‚bijzondere pligten, en van enige bijzondere 

zedekundige voorfchriftren, welke in deze 

boeken met meer dan gemenen nadruk wors 

den ingefcherpt: bij voorbeeld, ten aanziene 

van het geven van aalmoesfen, van het bidden 

en vasten, van het gebruik der aardfche goes 

deren, van het gedrag in krankheden, en van 

de voorbede en her offeren voor verftorvenen. 

Deze voorlopige aanmerkingen geven in het 

al- 
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algemeen ons den leidraad, welken wij in het 

vêrvolg dezer verhandeling, zo veel het eer- 

fte deel der opgegevene prijsvraag aangaat, 

zullen hebben te volgen. 

S 5 

Over God (11). 

Het is ene bekende zaak, dat door de Ba- 

bijlonifche ballingfchap en derzelver gevol- 

gen de voormalige neiging des Joodfchen 

volks tot afgoderij en beeldendienst geheel uit 

hun gemoed uitgedelgd, dat de vastigheid in 

het geloof aan den enigen God, en de ver- 

eríng van den enigen waren God bij uitfluicing 

niet weinig verfterkt is geworden. Van daar 

vinden wij-dan ook in de Apokrijfe boeken 

des Ouden Testaments dien volftrekten af keer 

van den afgodsdienst op de bepaaldfie wijze 

uitgedrukt; (men zie, bij voorbeeld, Sir. 
XV: 

C11) Breedvoerig behandelt de hier kortêlijk aangeroerde 

onderwerpen Bretfchneider, Syltem, Dartteil. enz. 

I Tb. a ft. r Abfcha. S ó—24. p. 76 — 143. 

gAbfchn. $ 25 — 30, Ps 144-167. Verg. ook 

Nachtigall, vorerinneruogen zum Buche d. Weise 

heit. p. 57» 58 

F 4 
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XV: 13. XVII: 26. (odódpa- picyror PA 
Avypa) XXX: 19. XLVII: e1 — 24. Bije 
voegf. tot Éfth, III: 7, 12. Boek der Wijsh, 
XIII en XIV. Baruch Vl. en de boeken der 
Makkab., als ook de verhalen van Bel en 

den Draak te Babel) de verering van Jehova 

op het nadrukkelijkst aanbevolen, B. der 
Wijsh. Il: 15. en de blijde hoop geuit ; dat 

ook eens de Heidenen hunne Afgoden verla- 
ten, naar Jerufalem komen, aldaar wonen, 

en den ee van Israël aanbidden zullen. Tob. 
XIV: 6, 7. (of 8, 9.) 

In de leer der goddelijke eisen Galan | 
ftemmen de fchrijvers der Apokrijfen met de 
Schriften des Ouden Testaments doorgaans 

overeen. Althans zijn de wijzigingen hunner 
marnier van voorftel van weinig betekenis. De 
almagt , alwerenheid , wijsheid , heiligheid 

en vergeldende gerechtigheid, goedheid en 

waarachtigheid van God worden in deze boee 
ken met de levendigfte kleuren gefchilderd, 

op de verfcheidenfte wijze voorgedragen, 
door voegzame voorbeelden opgehelderd, en_ 

er leeft ten dezen opzichte allezins in de 

fcbrijvers der Apokrijfen enigermate nog de 

geest van vorige Profeten. In het boek der 
Wijsheid vooral wordt de leer van Gods va- 
derliefde omtrent alle menfchen duidelijk 

voors 
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voorgefteld , bij voorbeeld H, VI: 7. (of 
vs. 8.) 

Hij fchiep den kleinen en den groten , 
Op gelijke wijze zorgt Hij voor allen. 

H. XI: 23 —26, 

Over allen ontfermt Gij U, Gij, die alles 

beheerscht , 
Gij verfchoont de fouten der menfchen, 

ter hunner verbetering: 
Want Gij bemint alles, watis, 
Niets van het geen Gij fchiept verfoeit Gij, 
Niets, wat Gij haat, hebt Gij bereid. 

Hoe zoude iets blijven, als Gij het niet 
wilder, 

Of wierd iets behouden, dat door U niet 

was geroepen? 

_ Doch Gij fpaart allen; 

Want alles is uwes, — Heer — die het 

leven bemint (12). 

H. XiI: 1. 

Uwe onvergangelijke adem is in allen. 
H. 

Cia) Verg. evenwel H. XI: 10. en Bretfchneider’s aan 
merking daarop. p. 97, 99. en H. XII: ro — 

P: 99, 100 

F 5 



go BECKHAUS, over ner GEBRUIK ° 

H. XII: 84. 

Gij fpaart hen — als menfchen, 

Verg. ook Sir. XVIII: 13 

Des menfchen ontferming gaat over zijnen 
naasten ; 

Gods ontferming over de gehele wereld, 
(of alles, wat leeft, märay odpra) 

Deze zachtere denkbeelden kunnen, in overe 

eenftemming met gelijkfoortige uitfpraken des 
Ouden Testaments, bij voorbeeld, Psalm 

CXLV: 8, als ene voorbereiding tot het hel= 
derer, zuiverer licht worden aangezien, het 

welk door * Evangelie van Jefus voor het 
menfchelijk geflacht zoude opgaan. 

Ook ftemmen de Apokrijfen in de leer der 
fchepping en voorzienigheid met de vroegere 
fchriften des Ouden Testameuts overeen. 

S 6. 

Van den Logos en de Wijsheid van God. 

Ene bijzondere opmerkzaamheid verdienen 
die plaatfen der Apokrijfen, bijzonder bij Si= 

rach en in het Boek der Wijsheid, in welke 

van enen Aéyos en ene ZéDsa Tad @eout (Moord 
en 
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en Wijsheid van God) gefproken wordt: te 
te meer, om dat latere fchriftuitleggers, na- 

melijk Sam. Gottl. Lange (i3) en C. F, 

Ammon (14), van deze plaatzen gebruik 
maken bij de verklaring der bekende hoogst- . 

gewigtige voorrede van Johannes Evangelie, 
Wij willen eerst ene naauwkeurige vertaling 
der hier in aanmerking komende hoofdplaat- 

zen geven, om daarna over den zin en het 
gebruik derzelver het nodige te bepalen. Zo 
leest men bij Sirach H,I: 1 volg. 

Alle wijsheid is van den Heer, 
En is met Hem (bij Hem per’ aöroö) in 

eeuwigheid (ets 7òv didva. ) 

De hoogte des hemels en de breedte der 
aarde , 

En den afgrond en de wijsheid C15) — 
wie kan ze doorgronden ? 

Voor 

(13) Die fchriften Johannis , des vertrauten fchülers 

Jefu, überferzt en erklärt. IL Th. C Weimar 1797, ) 
Verg. Jo. 1: 1—. 

(14) De Prologì Johannis Evangeliftze fontibus &z fen- 
fu, in Nov, Opufc, Theol. NL p. 1. fag 
(Goett, 1803. 8vo: ) 

(15) Bendtfen, fpecim. exercit. crit. in V, T, libros 
Apocr. p. 16. verklaart de woorden zat cro@:a» 

voor 
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Voor al het andere is de wijsheid gefchas 
pen (ézrigu ) 

En het denkend doorzicht van Aeon afs 

CEC Gswvos ) 
[De bron der wijsheid is het woord van 
God in de hoogte 

Hare gangen (wegen, sropeïw:) zijn de 
eeuwige geboden (16).] 

Hij heeft ze voortgebragt eme en heeft ze ge= 
zien en gemeten, 

En heeft ze uitgeftort over alle zijne wer= 
ken; 

Over de menfchen alle naar zijne gave (zij- 
ne bedeling, zo veel Hij aan ieder geven 
wilde, en nodig dacht te geven ). 

Hun, die Hem lief hebben, heeft Hij ze 
gefchonken. 

Met 

voor een later bijvoegfel; doch, naar Bresfchnei- 
der's oordeel ( Syftem. Darftell. I Th. p. 213) 

zonder genoegzamen grond, 

(16) Deze plaats ontbreekt in alle Codices , behalve 

den Cod. Auguft,, welke uit de Complat. uit: 

gave geïnterpoleerd is. De Syrier en Arabier 

hebben ze ook niet, doch de Vulgata al, welke 

Jaatfte overzetting uit enen door bijvoegfelen zeer 

misvormden Codex gemaakt is. Verg. Linde 2.ft. 

Bendifen t. a. pl. p. 17. Bretfchneider ta, pb 

IL. Th. ps 219. not. f. En 320, 



pek APOKRIJFE BOEKEN pes O.T. 93 

Met deze plaats komt overeen ene andere Sir. 

XXIV: 1. volg. 

De wijsheid prijst zich zelve (eigenlijk: 
hare ziel) en beroemt zich in het mid- 
den hares volks; 

In de vergadering des Allerhoogften on: 
zij haren mond, 

Tegen zijne magt (of: voor zijnen gewel. 
digen ) beroemt zij zich: 

Ik ben uit den mond des Allerhoogften voort- 
__ gekomen, 

En heb als een nevel de aarde bedekt: 
Ik woonde in, de hoogte; mijn troon is 

(was) in de wolken (in de wolken- 
zuil ) (17). 

Den kring des hemels omgaf ik alleen, 
En wandelde in de diepte der afgronden; 

In de vloeden des meirs, en ep de gehele 
aarde ; 

Onder elken volke, în elke natie vertoef- 

de ik; 

Na allen dezen heb ik rust gezogt 3 

Dat 

(17) Dit flaat niet op de wolkenzuil, gelijk zommige 

Uitleggers uit B. der Wijsh. X: 17. befloten 

hebben, maar moet met êr ùyadoss paralel geno. 

men worden. Brerfchneider te a. pl. Pe 203 
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Dat ik ergens in iemands erve blijven mogt 
_ CâvrioOeopas. ) 
Toen beval mij de Schepper van allen, 
En die mij fchiep, bereidde mij ene zekeré 

woning (xarémravce Tip euúvyv moö, bee 
vestigde mijne hutte ) 

En fprak: Woon in Jakob, neem in k- 
raël uw erfdeel. 

Voor de wereld, van den beginne, heeft 

Hij mij gefchapen, 

En voor eeuwig zal ik niet ophouden (èx- 
Airw Compluc. &AActzw. ) 

In de heilige tent heb ik voor Hem gediend 
En in Sion wierd ik bevestigd (verkreeg 

ik ene vaste plaats) 

In de geliefde ftad heeft Hij mij rust ver- 
fchaft , 

En in Jerufalem is mijne heerfchappij.= enz. 

Hiertoe behoren ook de volgende plaatzeù 
vit het Boek der Wijsheid (18): Hoofd. 
VII: ae==27, 

Wijsheid is de adem (19) des verftands 
en der rechtvaardigheid 3 p ie 

(18) Nachtigall's vertaling. ik 
(19) Deva ; veelligt Gees? , votpìr, omropbeerbeor, aöAore 

Cyril. Lex. MC. Brem, Bied ben Philol, Ille 

Pe 397e in wv. voepose 
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Zij, de eengeboorne, veelvuldig verdeelde, 

Zacht is de adem, ligt beweegbaar, ligt 
doordrongen, 

Onbevlekkelijk, helder, vrij van fmart, 

Den goeden toevloeiend, doordringend, 
onbepaalbaar , 

Weldadig , menschlievende, vast, 

Zeker, zorgen bannende, almagtig, 

Alziende, allen geest doordringende, 
Aldenkende, zuivere, onbezwaard wezen, 

Niets in de wereld gelijkt in {nelheid der 
wijsheid: 

Die alles doordringende, alles doorvlie- 
gende. d 

Zo rein is zij. 

Zij, de adem van Gods kracht, 
De zonnezuivere ftraal 
Van den lichtglans des Almagtigen. 
Niets onreins vermengt zich met haar. 
Het affchijnfel is zij des eeuwigen lichts, . 

Een vlekkeloze (eo) fpiegel der goddelij- 

ke kragt, en 

Het beeld van den Algoeden, 
Enig in wezen, vermag zij alles, 

In 

Cao) "Augdudhoren Hefych. Glo. facrae edit. Erneftë 

pe Je verklaart het dòor dazmierg nabapòrs 
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In zich blijvende, het geen zij is, 
Vormt zij alles tot nieuwe gedaanten: 

H. VIII: 3, 4; 

Zij, de hoog geboorne, liefde bij God; 
Van den Alregeerder geliefd; 

Zij kent Gods geheime gedachten ; 
Is de uitvoetlter zijner werken. 

H.IXir, 2,4. 

God, mijn Vader == hoogfte ontfermer f 
Gij die alles fchiept door uw woord, (è 

Aóyw coü). 
En door uwe wijsheid (ry co®ía voö ) den 

mensch vormdet 

Zend tot mij af uwe wijsheid , 

De medegenoot uwes troonss (rév cúy 
Ópévov mápedpov cóPar ) 

H. IX: Ger IL, 

Bij U woont de wijsheid, 
De medehelpfter uwer fchepping , 
Uwe deelgenoot, toen Gij de wereld fchiepe, 
Wat U behaagt, weet zij; 

Zij kent uwen wil. 
Zend 
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Zend haar tot mij af van uwen heiligen 
__hemel, 

Van uwen door glans omftraalden troon 
zend haar tot mij, 

Zij zij bij elke bezigheid mijne medegenoot ; 
Zij lere mij uwen wils (of: op dat ik we« 

te, wat U behaagt.) 
Zij, die alles weet, en doorziet, 
Zalmij verftandiglijk leiden in elke bezigheid; 
Door haren lichtglans befcherme zij mijs 

H.X: 1, 2 volg. 

Zij (de wijsheid) behoedde den eefstges 
boornen , 

Den Vader der menfchen, 
Richtte na zijnen val hem op, 
Gaf hem het vermogen, om over alles te 

heerfchen , Enz. 

verg. ook vs. 4, 5) Ó, IO, 13, 155 165 

en meer andere, 

. Indien men deze plaatzen met opmerfkzaam= 
heid leest, dan wordt men ras gewaar, dat 

aan het Woord en de Wijsheid van God 
heerlijke hoedanigheden worden toegefchre= 
ven. Er wordt gezegd: de wijsheid is bij 

Ged 
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God in eeuwigheid, (Sir. [: 1. verg. Evang. 
Ioh. Il: 1, 2.) zij is voor alle dingen, van 

aeon af gefchapen, Cv. 4» Sir. XXIV: 14.) 
en zal eeuwig blijven. (aldaar ) De Logos 

van God is de bron der wijsheid, (v. 5.) 

de wijsheid is uit den mond des Allerhoog- 

iten gekomen (Sir. XXIV: 4. het welk Zu« 
ther heeft vertaald: ik ben Gods woord) 
‘haar troon is in de wolken, en diergelijke: 

zij is allezins (ald. v. 7.) een medegenoot 
van Gods troon, een medehelpfter der fchep- 
ping (B. d. Wijsh. IX: 9, ro.) een adem 

der goddelijke kracht, een zonnezuivere flraal 
van het licht des Almagtigen, een affchijnfel 
des eeuwigen lichts, enz. (B. d. Wijsh. Vils 
25: 26. verg. Hebr.I: 3.) Slaat men deze 
uitdrukkingen gade, en erinnert men zich te= 
‘vens, dat zo wel Sirach, als de fchrijvers van 

het Boek der Wijsheid, buiten twijfel met de 
Schriften van Saloma. bekend waren, in wel= 

ke, namelijk in de bekende plaats Spreuks 

VII: e2— 31. de wijsheid van God, als iets 
-perfooulijks woorgefteld, en met de uiemune 
tendfte kleuren gerekend wordt; zo komt men 
Jigtelijk op de gedachte, dat de Aóéyog en de 
goPia Oecö niet ene blote goddelijke eigens 
Échap, maar een voor zich zelf beftaand fub= 

jeêt 
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ject zijn moet (èr). De coda Ôzoë wordt 

als een perfoon verbeeld, zo wel in de aan- 

gehaalde plaatzen, als ook nog in de vol- 

gende: 

Sir. IV. 18—23, (of 16—2ó). 

Eerst wandele zij dwars (dvespagratvue ) 
mer hem, 

Brengt over hem ângst en vrees; 

Kwelt hem door hare tucht, 

Tort dat zij hem beproefd heeft gevonden: 
En toetst hem door hare geboden; 

Doch dan komt zij hèm op het rechte pad 
te gemoeët;, 

Vervrolijkt hem; ontdekt hem hare geheis 
menisfen 5 

Verlaat hij haar, zo zal zij hem verlaten; 
Zal hem overgeven aan zijn verderf, 

H. XV: 2,5 6 

Zij zal hem ontmoeten, als ene moeder, 
Als efte jonge bruid zal ze hem omtvangenì: 

Zij 

er) Verg. het onderzoek der daarvoor aangevoerde 
gronden, voor zo verrede cop betreft, bij Brefe 

dehneider ta. pl. I Th. p. 230, 231, non a ) 

Ge 
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Zij zal hem verhogen boven zijnen naasten, 
En hem den mond openen in de vergaderings 

Met vreuchde en blijdfchap zal zij hem 
kronen, 

Een’ eeuwigen naam zal hij beërven, 

B. der Wijsh. VI: 16. 

Zij (de Wijsheid) zelve zoekt op, die 
harer waardig zijn ; 

Vriendelijk biedt zij zich hun aan op el- 
ken weg; 

Ontmoet hun bij elke gedachte, 

en H. VIII: zr. 

Vol kracht verbreidt zij zich 

Van de ene grens der wereld tot aan de 
andere , 

En alles regelt op het best de Wijsheid, 

Daaruit volgt evenwel niet, dat deze Wijse 

heid overal een op zich zelf beftaand fubjeCt, 
en wel in het goddelijk Wezen zelf zoude 

moeten zijn, Perfoonsverbeeldingen zijn in 
de heilige godsdienstfchriften der- Joden, en 
ook in de Apocrijfen des Ouden Testaments 
wel iets zeer gewoons. Zo worden, bij voors 

‘beeld, de fterren Sir. XEIIE: oo, en elders, 

de dood B. d, Wijshe I: 14, 16. de natuur 
e H. 
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H. XVI: 17. het woord of bevel van God 
VS. 12, 26. de waarheid 3 Boek Esr. IV: 

33—40, op zulk ene wijze als perfonen 

voorgefteld, even als of zij werkelijk hande- 

lende fubjeften waren (22). Op gelijke 

wijze nu kan het ook in zommige plaatzen ge- 

tegen zijn met de co®ía beoù , van welke 
hier gefproken wordt. Dezelve wordt in de 

Apokrijfen als iets van God voorrgebragt, te. 

vens als Gods oudfte dochter voorgefteld, 

(Sir. I: 4, en XXIV: 12.) Overzulks is 

er ene menigte van plaatzen, in welke duide- 
lijk genoeg gezegd wordt, dat de menfchen 

de uicvloeifels dezer wijsheid door mededeling 

deelachtig kunnen worden. Sir. I: zoe XXIVz 
25 volg. B. d. Wijsh. VÍ: 13. volg. dac zij 
het is, welke Gods vertrouwde vrienden en 

Profeten vormt, B. d. Wijsh. VII: 275. dat 

dezelve bijzonder den Israêlleren is ten dele 
geworden. Sir. XXIV: 15, volg. Baruch II: 
24. volg. dar men ze verkrijgt door het gee 

bed, B, d. Wijsh, VII: 7. IX: 4, ro. door 
ernftig worftelen en ftreven, Sir. VI: 18, 

volg. XIV: 2o, volg. XV; 1. volg. Baruch 

Us 

(aa) Breifchneider, te a, pl. T Th. $ 35e pe 197 == 
204 

G 3 
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ÎII: 14. volg, door gebed en infpanning mét 
élkander verenigd, Sir, LL: 13. volg. Of 
vérfcheidene plaatzen wordt de wijsheid due 
delijk als ene goddelijke eigenfehap befchtes 

ven, Sir. XV: 18, H, XLII! 15 op ándés 
re de godsvrucht en gadsdienftigheid áls dä — 
ware wijsheid voorgefteld Sir I: 16, zag 
22, 24, 35, 33 XXi: 11. Neertt mien 
dit alles famen, dan krijgt men aanleiding; 
om de in de Apokfijfen zo dikwijls gedachte 

FoPia op eene dubbele wijze te befchouwêen — 
én te onderfcheiden, Moorwerpelijk (ob= 
jettief) befchouwd zal dezelve zijn de oneîns _ 

; dige, volkomene kráchtj in God, welke Hij 

van eeuwigheid bezat; en in eenwighetd bee 

zitten zal, doof welke hij de wereld op heg 

wijste inrichtte; dezelve onderhoudt en tes 
geert, eù voor het welzijn der menfchet 
Zorgt; de vereniging als ’t ware van allé 
krachten en werftands-vermogens, van alle 

gaven der wijsheid, welke in God voorhans 

den zijn, en die men eigenlijk den aóyag 
toefchreef , als de bron der wijsheid Sie 

tach Is z. volg. Ouderwerpelijk (lubjectief) 
de den menfchen medegedeelde wijsheid, (inse 

gelijks een uitvloeifel der goddelijke) de ken- 

fis van Gods werken, zijne voorzienigheid, 

zijn’ wil omtrent ons menfchen, en de daar- 
mede 
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mede verbondene liefde tot het ware, goede, 
Gode geïiĳkvormige en Gode welbehaagiij- 

ke (23): Dit denkbeeld past, naar mij 
voorkomt, niet alleen op het geen over de 

godia gezegd wordt in het boek van Jefus Sie 
tach; maar ook laten de in *t Boek der Wijs» 
heid voorgeftelde denkbeelden zich op dezelf* 
de wijze verklaren. Breifchneider (24) 
neemt in het laatfte boek ene geheel andere 

vodía aan, welke uit de Alexandrijnfche wijs- 
geerte af te leiden, en met den Aéyos van 
Philo, en den Adam Kadmon der Kabbalisten 

even deflfde, dus een zelfftandig wezen, 

een lichtuitvloeifel uit God zal zijn, Intus- 
fchen 

(23) Dit is de, met enige modifikatien en veranderig. 

gen overgenomen gedachte van Bretfchneider , 

aangaande de co$iz in het boek van Sirach, welke 

hij t. a. pl. $ 37. P- 203 opgegeven, en $ 38, 

39, 40. verder uitgebreid heeft. 

Ca4) Hij beroept zich voornamelijk op de plaats, B, 

d. Wijsh. VIl: 22, 25., bijzonder op de uitdruk. 
kingen mreópa voepor, Aemzor ENZ, verder dri, 

&ravyarpa en diergel. Z. t. a. pl. $ 43, 44, 

45, vooral p. 234, 235» 236, en verg. daarmede 

Paulus in zijne Commenter. tot Joh. Evang,l. p. 
27 =— 34, en (Souverein ) Over den Plaonismus 

der Kerkvaderen (in ’ H, D, vertaald daor 
Laefner, P. 134» 135: ). 

G 4 
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fchen zijn mij zijne gronden niet beflisfend 
voorgekomen, of{choon zij ene naauwkeurige * 
overweging zeer wel verdienen. 

Met het tot hiertoe opgemerkte hangt een 
ander onderzoek naauw (amen, dit namelijk: 

of Aóéyor en coPia in de Apokrijfe Boeken 

voor een en hetzelfde, als onderfcheiden na _ 

men van hetzelfde onderwerp moeten aanges 

zien worden? Lami (de reta Chriftianorum 

in eo, quod myflerium divinae trinitatis attis 

net, fententia Libr. VL, Florent. 1733.-4t0.) 
en Mangey (in zijne voorrede voor de wers 

ken van Philo) bebben zich, gelijk bekend 
is, vele moeite gegeven, om dit te bewijzen, — 

en ook enige latere geleerden zijn van deze 
mening (25). Breifchneider daarentegen(26) — 
is deze gedachte niet bijgevallen, Buiten Sis 

rach en het Boek der Wijsheid komt ó Aéyos 
in geen Apokrijf boek in dien zin voor, dat 

er 

€25) Eange en Ammon in de boven aangehaalde fchrifs 
ten. Prof, Paulus was te voren ook van deze 

gedachte: zie zijne Memorabilien VII fte p. 147. 

in de noot. Doch naderhand is hij er meer voor, 

dat aéyes en vopiz in Sirach en het Boek der Wijse 

heid onderfcheiden zijn. Zie neues.theolog, Joure 
nal IX B.-p. 247 en volgg. 

€26) tea. ple S 48 p. 253 volgg. 
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er een hoger wezen, of wel een in de God 

heid beftaand fubjett door betekend worde. 

Bij Sirach komen wel enige plaatzen voor, 

in welke ó Aóéyos dat verheven Wezen, het 
welk Philo met dezen naam aanduidt, zoude 

kunnen betekenen; doch andere willen, dat 
die betekenis daar geen plaats kan vinden, Op 
verfcheidene plaatzen is Aóyaos duidelijk de 

goddelijke wil, of Gods bevel, Sir. XXXIX: 
17e, waar het met srpócay pa verwisfeld wordt, 

H. XLII: 15. XLIII: 5, ro. waar Aéya 

in hect meervoud als bevelen, befchikkingen 

van God voorkomen, verg. vs. 13, 15, 16 
ag en 26, desgelijks H. XLIIT: 3en 5, waar 

deze zelfde betekenis van bevel uit den famen- 

bang klaar is op te maken. In de plaats Sir. 
I: 5. hield reeds Grotius Aéyos en rodia voor 
hetzelfde. Hij zegt: promiscue ufurpantur. 
Ter bevestiging evenwel daarvan past in gee 

nendele de aangehaalde uit{praak van Epichar- 

mus. Over het geheel is deze plaats bij Si- 

rach niet voor echt te nemen, gelijk reeds bo- 
vén is aangemerkt geworden. Zij is waar= 

‚fchijnlijk als ene gelijkluidende plaats uit Ba- 

ruch III: ro. verg. H.V: 1. op den kane 
gefchreven , en daarna in den tekst geplaatst 

geworden. Breifchneider (27) heeft aan- 
| gen 

27) te de Ple Pe 220, 22le (27) & a. pl. pe 220, ee 
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gemerkt, dat, ingevolge de parallelie (284 
de zin deze zij: het (geopenbaarde) woord 
des allerhoogf{ten Gods is de bron der wijss 
beid, en de eeuwige geboden zijn hare uitvloeie 
fels Coropsias, de wegen, kanalen, in welke 

zij zich uitgeftort heeft: verg. over dit beeld Sire 
XXIV: 25, volg. Baruch III: to, volg. ) 

Door te beweren, dat Aóéygs en goPia in de= 

ze plaats een en hetzelfde zijn, zoude de ge- 

hele parallelie worden weggenomen, en er 
zoude dan in ’ twede lid noodzakelijk niet 

görijs, het welk op codia flaat, maar wúroë 

namelijk Aéyou moeten ftaan, Evenwel ge- — 

voelt elk , dat het hard zij, dat gezegde van 

het geepenbaarde woord te verftaan, dat is 
eigenlijk niet de bron der wijsheid, maar het _ 
middel der bekendmaking, en indien de gee 

boden uicvloeifels zijn van die wijsheid, moet 

men aan de wijsheid, zoo als ze in God is, 

denken. Men kan zich ook op het bijvoeg- 

fel ip ödisoss beroepen, en daarom aan den 

goddelijken Aéyoc, die fteeds bij God is, 

denken; doch anderen menen, dat deze woor* 

den met meer recht op het naast voorgaande 
ec kunnen betrokken worden, en waar — 

fchijne — 

(28) Wat adves 43 zij, biljke uit dreke, En de zi 
van zopeias Wordt door z4y4 bepaalde 
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fehijnlijk moeten betrokken wotden, daar Si. 

rach God op ontelbare plaatzen hiet alleen 

bs Àbizov noemt, maar ook (rùv) êy öligois 

_Kópiov. H. XLIII: g. 

Uit ene andere plaats Sir. XXIV: 4; 5. 

waar de wijsheid fprekend ingevoerd wordes- 

Ik ben uit den mond des Allerhoogften ge- 

komen, 

En heb als een nevel de aarde bedekt, enz, 

kán wel met reden niets verder worden afge- 
leid, dan dat de wijsheid met het wezen van 

God op het faauwst verbonden, ais ’ Ware 

vân hetzelve uitgegaan, of uitgeademd is 
geworden, 

Uit het Boek der Wijsheid beroept zich 

Kami op H.IX: 1, 2. als een hoofdbewijs. 
Daar heet het: 

God, mijn Vader, vol van barmhartigheid, 
Gij, die alles fchiept door usp woord, 

Die door uwe wijsheid de meníchen vormt= 

det; — 

€h inderdaad konde men zich daarop beroee 
pen, dat naar de regelen der parallelie der 

leden in de Hebreeuw{che dichtkunst dat, 

Sels 
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geen, het welk in ’ eerfte halfvers door Aéyog 

Geoù wierd uitgedrukt, in het twede met den 
naam van goddelijke wijsheid betijteld wordt, 

verg. H‚ VII: ee, waar de wijsheid mávruy 
Texviris genoemd wordt. Want, het laat 
zich niet goed begrijpen, dat Aéyos hier Gods 
almagtigen wil als fcheppend beginfel aan« 

duiden zou, Sir. XLIII: ro, II, 13, 1853 
17. XLVIII: 5. B. der Wijsh. XVI: 12. 
verg. 13, 15: Aóyos kan wel van een uicfpraak 
van een {preker, maar niet van den wil gebe- 

zigd worden (29) (CH. XVIII: ee. geeft 
dóyos naar den famenhang de goddelijke bee 

loften te kennen). Maar indien co®ia, de 
wijsheid, hier aan den Aéyos voornamenlijk 

wordt toegefchreven, laat alles zich gemake 
kelijk verklaren. 

In het twede deel van het Boek der Wijs — 
heid, namelijk H. XVIII: 15. komt de uite 

drukking voor ó mavrodúvagog coö Aéyos (uw 
almagtig, alvermogend woord ), en wordt 
_daar van den engel des doods gebruikt, welke 
de eerstgeborenen in Egijpten floeg: Exad, 
Xll: 29. Hebr. XI: 28. ó òAobpeúuv TX orpu- 
zorónde Grotius beroept zich ten bewijze, 

dac 

(e9) Zie echter Bretfchueider, te à. plop. 265. 
* 
” 
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dat Aéyos een’ engel betekenen kan, op ene 

plaats van Philo, de Coloniis: ó dk êrógevoe 
Be, nark T° dvaryndiov cuvodorrópois pirat 
moîs dxodoúboi wúroù Aéyoms, oÙs bvopdCew 

&los 'Ayyéhous (qui Deum fequitur, idem 
neceflario-. comitibus utitur ejus fermonibus, 

qui angeli vocari folent;) en deze betekenis 

des woords Aéyos heeft ook }. F, Schleusner 
ter dezer plaatze aangenomen in zijn , Lexi= 

ci in Interpretes Graecos V.T., maxime 

feriptores Apocryphos fpicilegium. Poft Bie= 

lium congeflic &c.”” Lipf, 1784. in voce Aé- 

yos (30). Deze plaats zoude dus bij ons 

tegenwoordig onderzoek kunnen leeren, dac 
men aan een redemagtig wezen, dat alles ver= 
mag, denken moest. 

Volgens het vierde boek van Esra, of van 

den Pfeudo-Esras, H. Il: 43. en volg. zal 

deze in een gezicht ene ontelbare fchaar van 

vererers van God, die hem lofzongen, en mid. 

den onder dezelve enen Jongeling gezien heb- 

ber, welke alle de overigen in lengte te boe 

ven ging, een’ ieder ene kroon op het hoofd 
zette, en fteeds groter wierd, Op Esra’s 

vraag 

(30) Verg. ook Bretfchneider's breedvoerige aanmer- _ 

kingen over deze benaming, t‚ a. ple P» 259 — 

262. 
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vraag aan enen Engel, wie deze Jongeling 
ware? ontving dezelve dit antwoord: Hij ië 
de Zoon van God; welken zij in de wereld hée 

leden hebben. Doch, van deeze plaats kan 

niet dan een zeer beperkt gebruik gemaakt 

worden, daar de Pfeudo -Esras waatfchijnlijk 
eerst na Christus geboorte opgefteld, of deze 

plaats althans onder de latere interpolatien te _ 

tekenen is. Op gelijke wijze is het gelegen 
‘met de plaats H. VII: 98, og , waar van 

enen Zoon van God, welke Jefus en Chtistus 
genaamd wordt, gefproken wordts 

lk 

Gods Geest — heilige Geeste 

Het is ene bekende zaak , dat in de kanoniës À 

ke boeken des Ouden Testaments meermalen; _ 

en wel in onderfcheidene betekenis, van ened — 
Geest van God, enen heiligen Geest gefpro- 

ken wordts Vooral was ook deze maniet van _ 

van zich uit te drukken bij de Profeten niet 
vreemd, Jef. XI: 2, 3, LIX: or. LXI: 1. 
LXIII: ro. Ezech. XXXVI: 97. Joël. Uli 
1, 2, Mich, III: 8. Hagg. II: 6, Zach. Vils 
to, Xli: 10. Zommise dezer plaatzen, bij — 

“voorbeeld, Jef, LXIIL: zo, en ‘Hagg. II: ós 
ftel= 
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Hellen ons ook dezen Geest als iets perfoori- 
lijksvoor. De fchrijvers der Apokrijfen fpre= 

ken ook , hoewel zelden, van enen Geest van 

God, enen Geest der wijsheid, enen heiligen 
Geest. Ondertusfchen worden deze uicdruk= 

“kingen hier, gelijk in de fchriften des Ouden 
Testaments, in onderfcheiden „zin door de ute 
leggers genomen Men weet, dat de oor- 

fprongelijke betekenis van het Hebr. Hi en 

het Grieksfche arveújz, adem, ademing, van 
daar Gods adem; van zommigen voorde werk- 

‘zaamheid; de almagtige, alomtegenwoordige 
werkzaamheid van God genomen wordt. Zo 

neemt men het woord zveójda op Judith XV[: 

ia, en B. d, Wijsh. I: 7. 

Des Heren Geest vervult het heelal, 
__Hij, die alles omringt, hoort elk geluid. 

alwaar men hect echter ook van enen op zich 
zelf beftaanden Geest, waar door God werkt; 

‘zou kunnen verftaan , gelijk ook in het andef 

gedeelte van het Boek der Wijsheid deze bete- 

kenis plaats kan hebben, bij voorbeeld, H, 

XI: oo. N 
In het bijzonder geeft de adem van God, of 

liever het beginzel van die levenskracht (met 
opzicht op Gens II: 7.) de Jevenskracht in den 

mensch 
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mensch te kennen, en in dezen zin wordt 

mveópa gebruike, B. d, Wijsh. XII: 1 

Uwe onvergangelijke adem.is in allen. 

Van enen Geest der wijsheid (verg. Jef. 
XI: 2, ) handelen de volgende plaatzen. 

Sir. XXXIX: 8. 

‚Zo het den grooten Jehova behaagt, 
Zal hij vervuld worden met den Geest des 

verftands. (arveópars cuvérews. ) 

B. der Wijsh. VII: 7. 

Ik groeide op , en wijsheid wierd mij gege- 
ven, 

Ik fmeekte, en de Geest der wijsheid (arveús 
a coPias) kwam tot mij af. 

Deze Geest der wijsheid wordt ook een 
Geest der deugd, der tucht, een heilige Geest 
genoemd, of een heilige Geest met denzelven 
in de naauwfte vereniging sehalg in de volgen- 
de plaatzen. 
Dn 

B. d, Wijsh. I: 4 == 6, | 
In 
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In de ziel, die kwaad bedenkt, kamt de 
wijsheid niet, 

Zij woont niet in het lichaam , dat de 
zonde dient. 

Want de heilige Geest der tucht ( rardeiue ) 
vliedt bedrog, 

Oarwijkt de woordvicterijen der onverftan- 
digen, 

Wordt verzaagd door den naderenden wre= 
vel; 

Want een menschlievende Geest is de wijs- 
heid (31). 

H. VII: ea, 

Zijde wijsheid) iseen Geest des verftands 

en derrecht{chapenheid (een verftandige, 
heilige Geest, srveópaa vóepov, @yiov. ) 

Of naar ene andere lezing: 

In haar is (és: yùp év aur) een verftandi- 

ge, heilige Geest. 

B, 

(30) Teiwe — ro{(a volgens ene andere lezing zveóus 

coPius, de geest der wijsheid is menschlievend’, 

zoekt de menfchen. 

H 
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B. d. Wijsh. IX: 17. 

Wie heeft ooit uw raadsbefluit uitgevorscht , 
Zo gij hem niet zondt de wijsheid, 

Niet zondt uwen heiligen Geest van boven? 

Dat in deze plaatzen mveópa een geeftelijk 
fabjet, ene op zich zelve beftaande hypoftafe 

betekene, laat zich wel niet met volkomene 
zekerheid bepalen, Dewijl bij fchrijvers van 

ene levendige, dichterlijke verbeelding, ge= 

lijk de fchrijver van het Boek der Wijsheid, 
srveújna ook een geeflelijke kracht (iets geelte- 
lijk, niet lichamelijk werkzaams ) zou kunnen 
betekenen. Daarom volgt er dan ook in de 
aangehaalde plaats uit’t B. d. Wijsh. VII: 22, 
terftond : — de wijsheid, of in de wijsheid, 

is een geest zacht beweegbaar, doordringend, 

enz. om daarmede teleren, datmen zich daar- 

onder niets zichtbaars , tastelijks, grof ftoffelijks 
moet denken (32). Evenwel indien deeze 

Geest in de oude fchriften der Joden iets zelf- 

ftandigs betekent, waarom zou men her dan 

ook hier niet zo mogen nemen? Te meer 

daar voor de gedachte, dat mveóga rodias, 4 

vega Èyiov in de Apokrijfen een bijzonder — 
fab- 

(32) Neues Theolog. Journ. t. a. pl, p. 25le 
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 fubjet betekene, de volgende plaatzen meer 
te pleiten {chijnen, 

Sir. I: 9. 

Hij heeft ze (de wijsheid ) gefchapen [ doot 
zijnen heiligen Geest ] en ze gekend en 
geteld: 

doch de ingeflotene woorden , door zijnen heie 
ligen Geest, worden flechts gevonden in den 

Latijnfchen, maar niet den Griekfchen tekst 
van Sirach, en fchijnen zommigen toe wel een 

vreemd bijvoegfel te zijn. 
H. XXXI. (maar de Complut. uitgave 

XXXIV.) vs. 14 , heet het, volgens den 

_ Laijnfchen tekst. 

De geest van heh, welke God vrezen; 

wordt gezogt: 

(Luther vertaalt: Nu zie ik, dat de godvres 
zende den rechten geest hebben.) of , volgens 

de lezing van den Griekfchen teksts 

De geest der genen, welke God vrezen, 
zal leven. 

H 2e Even 
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Evenwel, zelfs zonder dit verfchil van le- 

zing, zal zich hier uit deze plaats niets laten 

bewijzen. Duidelijker fchijnt de boven reeds 
aangehaalde plaats uit ’t Boek der Wijsh, I: 
4 —6. te zijn. De fchrijver kan ja wel ene 
geestelijke kracht, als een bijzonder fubjeêt 
onder den Geest der onderwijzing , den Gods- 
adem der wijsheid verftaan hebben; maar 

dat men zoo gewoon was te fpreken, is nog 
niet bewezen, Wij erkennen echter de bepae 

ling van het geen de fchrijver eigenlijk zeggen 

wilde, indien al niet geheel twijfelachtig, 
ten minfte bezwaarlijk maakt, en bij anderen, 
die de zaak anders befchouwen, tegenwerpin= 
gen doet ontftaan (33 ). 

Dat de plaatzen Sir. XLVIII: 12, 94; 

waar een profetifche Geest voorkomt, en in 
de gefchiedenis van Sufanna 44., waar van 

‘enen heiligen Geest van Daniël gefproken 
wordt, nog minder beflisfend zijn, behoeft 

naauwelijks erinnerd te worden (34). 

S 8 

(33) Bretfchneider t. a. pl. S 47. P- 246, 249, 250, 

ziet mia &ysov en copie in * Boek der Wijsh. 

-voor een en hetzelfde aan. Meer dan waarfchijne 

lijkheid geven intusfchen de van hem aangevoerde 
gronden niet. 

(34) Breifchneider, a. pl. p. 247, 245. 
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$ 8. 

Leer aangaande de Engelen in de Apokrijfe 
Boeken (35 )e 

Dat er Engelen zijn, verhevener, met uite 

nemende voortreffelijkheden begaafde Gees- 

ten, welke aan de bevelen van God gehoor- 

zamen, en op wiens gebod dezelve ook in- 

zonderheid tot welzijn der menfchen werk- 

zaam zijn, was volgens de Kanonieke boeken 

des Ouden Testaments buiten twijfel het ge- 
loof der Israêlleren, 2 Sam. XIV: 17, 20. 
[H. XIX: 27, ] Psalm CIII: oo, e1. [Jef 
LXIII: 9. ]J Vooral wordt van dezelve bij 

de latere Profeten melding gemaakt. Zij ver- 
fchijnen in de gezichten der Profeten, en 

houden met hen gefprekken, gelijk bij Za-= 

charias, H. I, III, IV, V: ro. VI: 4, 5. 

[H. XiI: 8.] Bij Daniël worde aan ene 
grote menigte van Gods dienaren gedacht, 
welke voor zijnen troon ftaan, Dan. VIL: ro. 

Ja zelfs worden er twee derzelver met naam 

genoemd, te weren Gabriël H, VIII: 26. 
wel- 

(35) Syftem. Darftellung &c. H. III Abfchn. 1e pe 
169 _ 

H 3 
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welke als vliegend, om de f{nelheid en den 
ijver in het uitvoeren der goddelijke bevelen 
aan te duiden, wordt voorgefteld H. IX: ar. 
Cverg. het gezicht van den Profeet Jefaias, 
Jef. VI; 2,6.) en Michaël H‚X: 13., wel- 
ke als de befchermer van een bijzonder land, 

namelijk het Joodfche, befchreven wordt, He 
XIf: 1, Deze namen zijn duidelijk Hee 
breeuwsch, en dus niet van een vreemd volk; 

waar order de Joodfche ballingen zich ophiels 
der, ontleend; ene aanmerking, welke in de 
gefchiedenis van het leerftuk der Engelen niet 
zonder gewigt is. Bij den laatften der He 
breeuwfche Profeten, namelijk Matechias, 
wordt van Engelen, als verhevener geesten, 

geen gewag gemaakt, Het Hebreeuwfche 
woord KEE wordt alleen in de betekenis van 

enen Godsbode în het algemeen gebruikt, van 
een’ Priester, als een’ gezant van God H, 
U: 7,, van den voorloper van den Mesfias 

H.ill: r., en met de nadere bepaling Zagel 
des verbonds van den Miestias zelven H‚ Ill: r 
op °c einde, 

Aan de denkbeelden der Profeten aangaande 
de Engelen van God {luiten zich nu de Apo= 

krijfen aan; deze denkbeelden worden ech- 

ter in de latere Apokrijfen verder opgefierd, 

en met verfcheidene, ten dele belachelijke en 

7 ten 
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tegenftrijdige bijvoegfelen vermeerderd, De 
Eecclefiasticus van Sirach, buiten kijf het oud- 

fte der Apokrijfe boeken, gewaagt maar eens, 
en wel in ’ voorbijgaan , van den Jefaia 

XXXVII voorkomenden Engel, welke de 

grote nederlaag in het heir der Asfijriers aan- 
richtte, Sir. XXVIII: or. (36). Het is 
niet te ontkennen, dat deze fchrijver dikwijls 

gelegenheid had, zo wel in zijne tekening 
van Gods majesteit, als ook in zijne voor- 

ftellen over de voorzienigheid, en in het ver- 

haal der heilige gefchiedenis, de Engelen te 

noemen. Dat dit niet gefchied is, geeft ons 

intusfchen nog geen recht om te befluiten, 

dat Sirach aan gene Engelen zal geloofd heb- 
ben (37). =— In het boek Judith komt ge- 

heel 

(36) Dit boek fpreekt wel is waar H. XXXIX: 2g 
(of 35, 36.) van geesten (meiwara) welk 
God tot wraak , tot ftraf (#5 Endinnow”) gefchapen 

heeft, welke ten tijde der voleinding (ê zaipa 

cuvrerslas ) hunne kracht uitgieten. Verg. Matth. 

XIII: 4o en aldaar Beaufobre: doch er worden 

daaronder werftaan de natuurkrachten van vuur, 
hagel , honger, pest en diergelijke, gelijk het ver- 

volg leert. Verg. Beaufobre op Mark, IX: 16, 

Evenwel fchijnen H. XLV: a, de ys ( 24 
__&yúy) verhevener hemelfche wezens te zijn. 

(37) Gelijk Breifchneider te recht aanmerkt, t‚ a. pl, 

Pe 179 

H 4 
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heel niets voor, wat op deze leer betrekking 
heeft. In het eerfte boek der Makkabeërs 
wordt ook de in Sirach aangehaalde ftrafengel 

van Jehova H. Vli: 41. genoemd. De 
fchrijver van het twede boek laat evenwel 

meer dan eens den Joden geholpen worden in 
hunne benaauwdheden en veld{lagen door hee 
melfche wezens, welke fchitteren, als hade 

den zij gouden wapenen, 2 Makk. III: 25e 
XI: 8. verg. H. V: 2, 3. welke fterk, 
fchoon van gedaante (38.), en wel gekleed _ 

zijn, H.III: 96, XI: 8 (in witte glinftee 
rende kleding: verg. H. X: 29, 30. waar _ 
de vijf hogere wezens, befchermers van 

de Makkabeërs , gouden tomen aan hunne 

paarden hebben.) In het twede deel van het _ 
Boek der Wijsheid vinden wij de Joodfche 

leer der Engelen reeds zeer zeldzaam veran- 
derd. H. XVI: eo, wordt het manna, * 

welk de Israëllers op hunnen tocht door de 

Arabifche woestijn verzamelden, een voedfel 
der Engelen (&yyéAuv rpóÔy) genoemd) 
[verg. ook Pfeudo Esras 1: 19.) Veelligt 

is 

(38) Het prachtig, eerbied wekkend aanzien van den 
koning Ahafuerus óp den troon wordt in de Bije _ 

voegf. op Esth. IV: 11, vergeleken met het aan 

zien van enen Engel van God, 

E_ 
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is deze uit de Alexandrijnfche vertaling van 

Psalm LXXVIII: o5. (Ps. LXXVIL in Gr.) 
ontleende uitdrukking flechts zinnebeeldig te 

nemen. Het laat zich evenwel ook denken, 
dat de fchrijver van dit fluk zich de Engelen 

als wezens voorftelde, welke een bijzonder 

voedfel, met honne natuur overeenkomende, 

nodig hadden. Dit althans zal niemand on- 

waarfchijnlijk voorkomen, die zich te binnen 

brengt, dat deze zelfde fchrijver den Engel 
des doods, welke de eerstgeborenen in Egijp= 

ten floeg, ene kolosfale geftalte gaf, zo dat 

dezelve, flaande op de aarde, tot aan den 

hemel reikte. 

Vol eigendommelijke, maar zeer fabelach- 
tige en dwalende begrippen omtrent de Enge- 

len is het boek Tobias, ’t welk in een’ zeer 

laten leeftijd behoort. Wij vinden hier niet 
alleen het vroeger (Dan. III: 28.) ook in 

de Apokrijfen overgenomen denkbeeld van de 

befcherming van goede menfchen door enen 

Kogel (Judith XII(: 2o.), welke volgens 
den fchrijver dezes boeks de oude Tobias ge. 

looft, Tob. V: 16. ó &yyshos aùüreö, name- 
lijk Kupfou, vs. 21. dyyehos dydios, en Re- 
guel wenscht, Tob. X: 12. Cvolgens het 

Latijnsch exemplaar: in het Grieksch wordt 
het niet gevonden) maar ook nog menige 

H 5 an. 
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andere denkbeelden, van welke in de vrog- 

gere Apokrijfen geen fpoor voorhanden is. 
Wij treffen hier namelijk eerst enen der zeven 
boven anderen uitftekende Engelen aan, wel- 
ke voor God ftaan, en de gebeden der mêfi- 

fchen voor Hem brengen, Tob. Xil: 18, ele 

En rûv érra dyiwv dyyehwy, of mpooavaPe- 
pour: Tùs mporeugas Túv Äywuv, val elorde 

pevovrai, naar ene andere lezing Exmopevovrds 
Evwmiov Tije ÒbEns Toö dryiov, verg. H. Ill: 
16 (25-) Deze Engel heeft enen eigen, 

in de Kanonieke boeken des Ouden Testa- 
ments onbekenden naam. Hij heet Raphaël 
H. III: 16. (25.) XII: 15, ‘ct welk zo veel 

betekent als: genezing van God, Dir denke 

beeld van den fchrijver van zeven Troon-en« 
gelen zal, naar de gedachten der geleerden, 

bij voorbeeld, van Eichhorn (39), eerst 

federt de regering van den Perfifchen Koning 

Darius Hyftaspis, onder de Joden hebben 

kunnen ontftaan, Van dien tijd af vormden 
zich namelijk, gelijk bekend is, uit de me- 

dedingers van Darius naar den Perfifchen troon 
zeven familien tot rijksftanden , welke als een 

ftaan- 

(39) Allgem. Biblioth. der bibl. Literatur. IT Bd, 3 ft. 
p. 426. Einleitung in die Apokryph. Buecher des 
A. T. pe 497; 408, 
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ftaande ftaatsraad aan alle belangen des rijks 

deelnamen. Eerst federt dien tijd heeft men; 
naar de gewoonte der oude wereld, om de 
fteeds bekende wereldfche pracht bij het voor- 

ftellen der goddelijke majefteit ten grond te 
leggen, van de zeven rijksraden om den troon 
des Perfifchen Monarchs aanleiding kunnen 
nemen, om de Godheid zeven Aarts «engelen 
toe te voegen. Dit denkbeeld heerscht ook 

in de boeken der Zenda, in welke zeven gees- 
ten rondom Ormazd ftaan, die zijne bevelen 

in alle werelden verrichten. Daaerui:r leidt 
Eichhorn het gevolg af, dat men voor hete 
zelve noodzakelijk ene bron moet opzoeken; 

waaruit Joden en Perfianen hetzelve gemeen- 

fchappelijk konden fcheppen. Doch waar 
zoude deze bron te vinden zijn, indien wij 
niet aan het Perfisch hof - cerimonieel mogten 
denken (40)? Ene andere mogelijke vere 

klaring zouden wel de zeven dagen der week 

kunnen geven: veelligt (mogt men zeggen) 
nam men zeven Aarts-engelen aan, om on- 

der hen den dienst van zeven dagen te verde- 

len: (gelijk ook, voeg ik er bij, het getal 

van 

(40) Verg. het uitvoerig Voorftel van J/een in zijne in- 

leiding tor het Boek van Tobias, p. LXXXIII — 

LXXXVIIL 
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van zeven bij de Hebreërs, van de oudfte tijs 

den af, een heilig getal was.) In der daad 
hebben ook de Joden deze verdeling niet ver- 
geten. Raphaël heeft zijn’ dienst op Zondag 
waar te nemen; Gabriël op Maandag; Sam- 

maël op Dingsdag; Michaël op Woensdag; 

Tzidkiël op Donderdag; Hanaël op Vrijdag, 
Kaphariël op Saturdag (41). Mer dat alles 

wordt hierdoor niet de overeenftemming der 

Zend-boeken met de Joodfche denkbeelden 

in dit punt verklaard, Waarfchijnlijk hebben 

dus de Joden van de eenmaal aangenomene zee — 

ven Aarts- engelen een ander gebruik gemaakt, 

en op gezegde wijze den dienst ener gehele 

week onder dezelve verdeeld, opdat hun ge- 

tal juist daartoe genoeg was, 

Hoe het evenwel ook met den oorfprong _ 

van dit denkbeeld aangaande de zeven Troon 

engelen moge gelegen zijn; zo is dit wel ze- 

ker, dat hetzelve van dat van Daniël, die ons 

ene talloze menigte van dienaren rondom den 

troon des Eeuwigen vertoont, afwijkt, gelijk — 

ook heizelve in het Nieuwe Testament niet 

herhaald of begunftigd wordt» Daar vinden 

wij 

(41) In Pfeudo-Esr. H. IV: 1. vinden wij ook nog 
enen Engel Urië/, desgelijks vs. 36 enen Aarts: 
engel Jeremiële 
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wij den Engel Raphaël even zo min weder, 
als de andere, welke de Joden willekeurig 

hebben aangenomen : alleenlijk worde van 

Gabriël en Michaël, welke reeds in het Ka- 

noniek boek van Daniël voorkomen, in het 

Nieuwe Testament gewag gemaakt. 

War nu dezen Engel Raphaël, welke een’ 

hoofdperfoon uitmaakt in het boek Tobias, 
nog meer in het bijzonder aangaat; zo is het 

klaar, dat de fchrijver van dat boek denzel- 

ven naar zijne eigen verbeelding voorftelt, 

en hem zijne eigene denkbeelden leent. De- 
ze Engel verfchijnt wel in menfchelijke gee 

ftalte, doch heeft geen dadelijk lichaam, 
maar alleen een ín fchijn; want hij zegt, vol= 

gens het Latijnfche van Hieronymus: videbar 

guidem vobiscum manducare  bibere, fed 
ego cibo invifibili & potu, gui ab hominibus 

videri non poteft, utor; het fchijnt wel, als 

at en dronk ik met u,’ doch ik gebruik ene 

onzichtbare fpijs, en een’ drank , die geen 

mensch zien kan®”, Het is duidelijk ene ge- 

zogte, hier niet voegende verklaring , wan- 

neer Grotius op deze plaats meent, dat de 

fpijs des Engels zijn zoude de opvolging van 

Gods wil (pa/tor Dei mandatis) en de plaats 
Jo. IV: 34, vergelijken wil, Volgens den 
Griekfchen tekst vs. 19 (20) at en dronk 

de 
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de Engel geheel niet, het was niets meer dan 
een verfchijnfel: (&AAa ópaauw ùjerg EOewpeureg 
gìj zaagt een gezicht) (42). Hier wijkt de 

fchrijver van het boek Tobias af van den 

fchrijver des tweden deels van her boek der 
Wijsheid, welke de Engelen met manna 

fpijst. (zie boven). Deze Engel Raphaël — 
maakt geheel gene zwarigheid om ene on- 

waarheid te zeggen, en zich voor enen zeke 

ren Azarias, zoon van den groten Ananias; 

uiet te geven H. V: 13. Hij heeft bijgelovi- 
ge, voor een’ hogeren Geest zeer kwalijk 

pasfende denkbeelden , dat men, bij voor= 

beeld, boze geesten door reukwerk kan wege 

jagen H. Vi: 17. VIII: 9. verg, h. XII: 
14, volgens bet Latijnsch exemplaar, Dee 
ze engel kan boze geesten binden, en in verre 

oorden — tot in Egijpten == bannen. H. — 

Vill: 3. Nog verdient het als ene bijdras 
ge tor de leer der Engelen in het boek To: 

bias aangemerkt te worden, dat in den Grieks 

fchen tekst H. Xl: 14, de oude Tobias, na 

de terugkomst van zijnen zoon, en nadat hij — 

door — 

(42) Het Griekfcheis zeker ene inlasfching. Zie Jigens, 
Einleit. pe CCLXIV doch het oirfprongelijke der 

Latijnfche vertaling is eue oudere bron, die ouder 

js dan honderd jaren voor Christus. 
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door denzelven van zijne blindheid is genezen 
geworden, nier alleen God , maar ook de 

heilige Engelen daar voor prijst (43). Men 

leest daar uitdrukkelijk: „ Geloofd zijt Gij, 

o God! en geloofd alle uwe heilige Engelen! 

Cuad eöAoynpuevort mávres oi dyior voö dryyehor)) 
De Latijnfche tekst heeft van de Engelen geen 

woord (44). 

Tot de leer der Engelen in de Apokrijfe 

boeken behoort eindelijk nog het in den 

Griekfchen Daniël H, XIV: 32 —38, voor- 

komend verhaal van den Profeet Habakuk, 

wien een Engel bij den kruin gegrepen, en 

naar Babel overgevoerd zal hebben, om den 

Profeet Daniël, in den leeuwenkuil, fpijs te 

brengen. In dit verhaal doet zich naar de 

beide uitgaven van den Griekfchen tekst een 
klein verfchil op. Naar de vertaling der 

LXX grijpt de Engel des Heren Habakuk bij 
de hairen, zet hem boven op den leeuwen- 

kuil 

(43) Dat men de Engelen heeft aangebeden, op dat zij 

de behoeften der menfchen voor den troon van 

God brengen mogten, gelijk Breffchneider, t. a. 

pl. p. 179 uit Tob. III: 16. befluic, ís evenwel 

zo uitgemaakt niet, 

(44) In den Pfeudo-Esras H. XVI: 67. wordt geleerd , 
dat de menfchen voor God en zijne Engelen hunne 

zonden niet verbergen kunnen. 
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kuil (Cémdvw roü Adxuou vs. 35.) te Bebijlon 
neder, en brengt hem ten zelfden dage weder 
te rug op de vorige plaats, waar hij hem op. 

genomen had (ó dt dyyedos zuplov zaresyoe 
Tbv Ajufdaroug ölev adrov EAafde Ty uùry je: 

„px. Zie Daniël fecundum feptuaginta ex re« 

traplis Origenis , Romae 1772 ex Chifiano 
Codice primum editus, Goetr. 1774. 4to, 

p. 224.) Volgens Zheodotion grijpt de Engel 
Habakuk bij de hairen êz enen aanval van 

verrukking (vs. 35. èv Tú poulw Toü mvevyua- 
Toe aùrov ) (45) en brengt hem daarop even 
ras (mapaypupa vs, 38.) weder op zijn 
plaats (Zie het aangehaalde boek p. 491.) 
Men ziet, dat het onderfcheid zo groot niet 
is; incusfchen fchijnt toch naar Z%eodotion het 

grijpen en wegvoeren van Habakuk van de 

zijde des Engels ene door den aanval van ver- 
rukking te wege gebragte hogere kracht tot 
dit werk gevorderd te hebben , waarvan bij 

de LXX niets voorkomt. Veelligt was deze 
veronderftelling nodig, om het dus te gemak- 
kelijker te verklaren, dat de gehele gefchie= — 

denis zo ras (mapaxpuja) ten einde loopt. 

S 9. 
(45) Het kan intusfchen ook in ’t algemeen betekenen : 

door de kracht zijnes geeftes, dat is door zijne 
geeftelijke kracht. Aan een’ rukwind is hier bij 

niette denken, Zie Bretfchneider , te A pl. Pe 1740 
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Sg 

Demonologie dezer Boeken (46) 

In de regelmatige boeken des Ouden Tess 
taments worden reeds hier en daar enige, 
hoewel zwakke, fporen gevonden van het ge- 
loof der Israëlleren aan boze Geesten. Indien 

het al twijfelachtig blijven moet, in hoe ver- 

re de plaats Job lI: 6 hier toe zoude be- 
horen, zo ontbreekt het evenwel niet aan an- 

dere plaatzen, welke op zulk een geloof dui. 
delijk zindoelen, bij voorbeeld, 1 Kon. XXII: 

es. In het bijzonder, om tot een later tijde 

vak over te gaan, komt in een gezicht van 
den Profeet Zacharias het denkbeeld voor 

van enen Satan (JWW) enen tegenfpreker, 
‘aanklager, welke den Hogenpriester Jofua 
wederftond, en daar als een boze, vijandige 

Geest tegen den Engel des Heren, enen goe» 
‚den, aan Gods bevel gehoorzamenden , en wel. 

willenden Geest vlak wordt overgefteld, H. 
MI: 1. en volg. De vijandige Geest worde 

bij de LXX dafZohos genoemd, Bij dezen 
zelf. 

(46) Breifshneider;, te a. pl $ 34 P 13 oan, 

| Ï 
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zelfden Profeet komt, naar de gedachte van 

enige uitleggers, H. V: 11. een Demon der 
afgoderij voor, welke naar Sinear gebannen 
word:, 

Aan deze denkbeelden fluiten zich nu wee 
derom de Apokrijfe boeken, De in dezelve 
dikwijls voorkomende ftraf-engelen , welke 
de goddelozen tuchtigen, en de vromen bee 
fchermen (zie den vorigen $) zijn gene bos 
ze, maar goede Geesten, welke Gods beveler _ 
uitvoeren (47). Ìn Sirach vindt men geen 
fpoor van een geloof aan boze Geesten (48), 

maar 

(47) Verg. het uitvoerig onderzoek van Bretfehneider, 
te 2e ple $ 33. pe 180 — 192, ’ 

(48) Hierroefchijnt wel de plaats H. XXI: 27. (of 28.) 
te behoren, waar van een’ Satan gemeld worde: 
òr re zarapurdas dost vor Zezewar, duro; Karaparar 

zi éavrov Viym* waarop de woorden volgens 
puodvres rr iaurov Vox cyslopiler, was ds mepoinos 

paouÔnoerai, Eichhorn, (Einleit. in de Apokty- 
phen p. 63.) en Linde verftaan onder Zerar den 

Duivel , dit is evenwel niet noodzakelijk, In het 

Hebr. ftond zeker jw. en men kan ook e'ken 
tegesftrever, achterkiapper er door verftaan. „ Wan- 

», neer de boze den tegenfirever verwenscht, zo 

», zal hij eigenlijk zich zelven verwenfchen 3” dee 

zen zin wil men dat het volgend vs. vordert, 

waar webvpslwre hetzelfde betekent als Zarwras im 
bet voorgaande. Zie Breffchneider, t. a. pl. P 

187. 
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maar wel in het Boek der Wijsheid, en nog 

meermalen ìn hect boek Tobias, desgelijks in 

Baruch, De fchrijver van heceerfte deel van 

Boek der Wijsheid zegt H, II: 24, os. 

Door des Duivels nijd C@bovw ArzZorou 
kwam de dood in de wereld, 

En die het met hem houden (of rou Zueyvou 
jaepidos ôvres ) hitzen hem aan. 

Wij zullen deze plaats in den volgenden S in 
een ander opzicht moeten toelichten. Zo 

veel is intusfchen duidelijk, dat de fchrijver 

dezes boeks aan een’ bozen, vijandigen Geest 

geloofde, welke op de menfchen nijdig is, 

en uit nijdigheid tegen de men{chen dood en 
ongeluk in de wereld gebragt heeft. In hee 
twede deel dezes boeks komt intusfchen van 

dit geloof niets voor. De fchrijver van het= 

zelve fpreekt wel H. XVII: 4, 6, 15, van 
vervaarlijke fchrikbeelden (Darpara— Day- 

Tagjata) , welke den Egijptenaren geduren. 
de de duisternis verfchenen; doch hij geeft 

vs. 6, 1o, duidelijk genoeg te kennen, dat 

de» 

187. Evenwel zou men den dus genoemden Sata. 
nas hier ook behouden kunnen, dewijl het twee 
onderfgheiden gezegden zijn. 

la 
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deze gene dadelijke voorwerpen, maar flechts 

fchepfelen der ontftelde verbeelding, én gee 
volgen van hun kwaad geweten geweest zijn. 
‘In het veel later boek Tobias vinden wij 
ircusfchen de leer van de boze Geesten veel 
meer ontwikkeld (49). Hier treffen wij 

H. ijl: 8 en 17, enen bozen Geest (zò zro= 
vypov Òeypoviov) aan, welke ook eeti’ eigen’ 

naam heeft ( Asmodi —) dogodeios, verdere 
ver. van TAP, het welk in % Sijrisch vere 

derven betekent ôAofpsvwv, Be de Wijsh. XV: 
gs. (50). Deze Demon laat zijne liefde 
vailen op aardfche jonge dochters; Tob. VI: 

14 is het in den Griekfchen tekst uitdrukkee 
lijk: órs Òaspovov Piker aüryv , namelijk Sara, 
Reguëls dochter) en brengt derzelwer mine 

naars om, wanneer deze zich door huwelijks= 

ver. 

(49) E br Állgem. Biblioth. der Biblifch. Lite 
. II Bd. 3 ft. p. 418. en Einleitung in die 

wench des A. T. p. 407. 

(5o) Volgens Bretfchneider, te 4e ple Pe en zoude 

het ook enen van God afgevallenen — uit het 

Arabisch — kunnen betekenen, De Rabbijnen en 
de Taelmud weten meer van dezen Demon. Verg. 

Buxtorf , Lex. Talm. p. 237. Eifenmenger, ent- 

dekres fudenthum. I th. p. 351. en volg. Zigen, 

Eiocitung ze Buch Tobiae, p. LXI,en bij He 
It: 8, 
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verbindtenis met dezelve verenigen willen, 

‘H. 1: 8. VI: 14. Zulke boze Geesten 

richten, volgens het in dit boek heerfchend 
geloof, onverhinderd, en tot dat zij ene ze. 

kere maat van ellende vervuld hebben, op 
aarde fchade aan. (Evenwel is derzelver mag: 

beperkt, Volgens Tob. VI: 17, in den Las 
tijnfchen tekst, heeft de Duivel alleen magt 
over diegenen, welke God verachten, en 

flechts ter bevrediging hunner dierlijke lusten 
vrouwen nemen: doch in den Griekfchen 

tekst vindt men hier niets van.) Zulke bo» 
ze, vijandige Demons kunnen door bijgelovig 
reukwerk branden van het bruidsbed hunner 

geliefde verwijderd worden, zo dat zij niee 
wederkomen (Tob. Vi: 7 en 17. naar den 

Griekfchen tekst: xeì óoPpavbyoeras To dure 
goviov, war Deulerer, Kal ouw Emavedeursrar 

ele rav &lwva Toö &twvos) Goede Geesten, 

gelijk de Engel Rapheëi , kunnen dezelve bin- 
den, en in woestijnen verbannen, om een 

einde van hun fpel te maken. — H Vlis 3. 

re do ooPpauvly To derover Tus òruns, EDus 

yev els Ta dvwrara Alyumrov, nad EÌyoev ara 
ö dyyehos (51), verg. H. Xl: 14, vols 

gens 

(51) Verg. Iigen, 2 ft, 
« I 3 
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gens den Latijnfchen tekst. In het Grieksch 

wordt aan de verdrijving van den bozen Geest 
verder niet gedacht. Men kan er niet wel 
aan twijfelen, of deze denkbeelden, althans 

gedeeltelijk , zijn uit ene of andere latere wijs- 
geerte ontleend (5e). Volgens het boek 

Baruch H. IV: 95. houden zich de Demons 
op woeste en vervallene plaatzen op ; (xaras= 
zyÔyeerar Ümo Òauysovrwv ) en laten zich bij de 

Heidenen onder het dekfel def afgodsbeelden k 

vereren, HIV: 6, wordt „ den Demonen 

CÔw:poviors) ofleren*” genoemd, het welk 

H, I: ae, ipyacerbar Oso Erepors heet, verg, 
iKor X: eo, er. — De overige Apokrijfe 
boeken leveren verder tot de gefchiedenis der 

Demonenleer gene bijdragen. 

S IOe 

Oorfprong der zonde in dè wereld (53). 

De vraag omtrent den oorfprong van het 
zedelijk kwaad of de zonde in de wereld heeft 

van 

(52) Iigen , in zijoe Einleit. z. Tobias, vooral ps 

LXVI. 

(53) Bretfchneider , Syftemat. Darftellunge Kap. IVe 

Abfchn. I: $ 51 — pe 281 — \ 
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van ouds af de aandacht der navorfchende wije 

zen tot zich getrokken. In het boek Gene= 

fis vinden wij H. I: 26, 27. de ftelling: dat 

God den mensch naar zijn beeld gefchapen 

heeft: en daarna H. III. een op zeer verfchil« 

lende wijzen verklaard bericht aangaande de 

verleiding der eerfte menfchen door ene flang, 

het verbod om van ene zekere vrucht te eten, 

en ene opgaaf van de treurige gevolgen dezer 

overtreding. Het is natuurlijk hier de plaats 

piet, om ons met de verklaring van dat be- 

richt in te laten; het is ons genoeg aan te to» 

nen, wat de fchrijvers der Apokrijfen daarvan 

gezegd hebben. In de Kanonieke fchriften 
des Ouden Verbonds vinden wij nog Gen, 
IX: 6. als ook Hof. VI: 6, ene zinfpeling 

op dat verhaal van den oorfprongelijken toe= 
fland en den daarop gevolgden afval der men- 

fchen, Wijdlopige verklaringen daaromtrene 

ontmoeten wij in enkele plaatzen van Sirach, 

‚HX: 18. (and, er, 22.) 

Aangeboren is den mensch niet de hoog- 
moed (örepyPavia. 

_Noch de grimmige toorn (ópyy dugou) den 

van vrouwen geboornen (54). 

(54) De woorden H. XI: 15, 1Ó« zAdm zalenbros èwape 
zwAoiig owenrigurg Tl, dk yevpidow tai mana cvyyipe 

4 zn 
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H. XV: ir. 

Gij moogt niet zeggen: heb ik kwaad gee 
daan of geleerd, zo-is het Gods fchuld — 
dre Kóprov ) 

Wan: hetgeen Hij haat moogt gij nier doen. - 
Zeg niet: Hij heeft mij verleid ( êmaavge 
ev) volgens ene andere lezing #mAaaev, 
namelijk cörws; Hij heeft mij zo ges 
vormd N 

Wan: Hij heeft den gadlozen niet nodig. 

VS A4 17e 

Hij fchiep van het begin af den mensch! 

En gaf hem de keus vrij (a@yzev aüron èn 
xeipt DafJoudrov aúTove 

Zo gij wilt, dan zult (dat is, kunt) gij 
de geboden bewaren, 

En getrouw vervullen het welbehagen, 
(C't geen Hem behaagt, of; en doen of 
bewijzen de welgevallige trouw , rusw 
eÖdorius ) 

Vuur en watef heeft Hij u voorgelegd’, 

Waar. 

zaxia Ontbreken in enige Codices, ook in de uite 
gave van Bos, en behoren ligtelijk hier niertoe. 
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Waarheen gij wilt, zult gij uwe hand uit- 
ftrekken : 

Voor den mensch is leven en dood; 
Wart hem behaagt, zal men hem geven. 

Of in deze laatfte plaats van een iegelijk 
mensch, welke thans nog geboren wordt, 

dan of van den oorfprongelijken toeftand van 

den mensch gefproken wotdt, laat zich niet 
met zekerheid bepalen. Voor de laatfte op-= 

vaiting fchijnen de woorden van het begin 
EE dpyus te pleiten: doch de eerfte verklaring 
heett meer den (amenhang van het geheel, 
gelijk ook het twinrigfte vers, voor zich. (Hij 
beveelt niemand boos te zijn; hij veroorlooft 

niemand te zondigen. ) en is daarom ook niet 

zonder reden door ZA, Grotius voorgeirok- 

ken (55). 
Meer bepaald handelt hij van den oorfpron. 

gelijken toeftand der eerfte menfchen in de 

volgende plaats: 

H. XVII: le I2, 

God fchiep op aarde den mensch; 
En 

(55) Grotius, ad h. l. „, Agitur de formatione hominis 

cujusque, & de is, quze poftea adolescente aetate 
Confequuntur; quod & fequentia oftenduut”. 

I5 
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En doet hem daartoe wederkeren, 
De dagen des getals (bepaalde dagen) gaf | 

Hij hun: 

Gaf hun magt over hetgeen op haar (de 
aarde ) was. 8 

(Dit vers ontbreekt inde editio Aldina.) 
Naar zich (xa6’ savrov is wel de rechte lee 

zing) zelven bekleedde Hij hen met magt, 
Naar zijn beeld fchiep Hij hen. 
Vervulde met vrees voor Hem (den man) 

alle fchepfelen, 

En maakte, dat zij heerschten over dieren 
en vogelen, 

Reden en fpraak , en ogen; 

Oren, en een hart om te verflaan (56), 
te gevoelen (dravoercdar) gaf Hij hun, 

…Vervulde hen met wetenfchap en doorzicht, 

En toonde hun goed en kwaad; 

Hij vestigde zijn oog op hunne harten (57), 

Om 

C56) Grotius verklaart het van het begeervermogen — 
C zó openzixov ) omdat Aarau dikwijls van begeren 

gebruikt wordt. Totusfchen komt op de Plaats Da. 
ruch I: 15, waarop hij zich beroept, het woord 
geheel niet voor. 

(57) Of: hij zette zijn oog in hunne harten: dat is, 
gelijk Bretfchneider hect verklaart, gaf hun een 

‘kenvermogen, aan het zijne gelijk. - 
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Om hun te tonen de pracht zijner werken; 

Dat zij zouden loven zijn’ heiligen naam, 

_De pracht zijner werken vertellen; 

Hij verleende hun wijsheid, 

Ene wer des levens gaf Hij hun ter erves 

.„ Een eeuwig verbond maakte Hij met hen, 

En toonde bun zijne rechten: 

De grootte zijner heerlijkheid dn hunne 

ogen 5 
Zijne Stem vol majesteit hoorde hun oor; 

Hij fprak tot hen, wacht u voor alle on. 

recht — 

Hij beval hun, een’ iegelijk zijnen naas- 

ten enz. 

Deze laatfle woorden, welke niet van de 

eerfte menfchen verklaard kunnen worden, 

tonen duidelijk, dat Sirach in zijn voorftel 

van de ftamöuderen des menfchelijken gee 

flachts allengskens en ongemerkt tot de Israêle 

lers is overgegaan, van welke het zeventien- 
de vers (of 15) uitdrukkelijk handelc. Zulk 

een dikwijls ongemerkt overgaan. van het ene 
onderwerp tot het ander is bij Sirach niet one 

gewoon. Grotius verklaart reeds het floc van 

her agtfte vers (of 6.) „Hij toonde hun 
goed en kwaad”, van de tijden van Noachs 
vloed, en het volgend vers van Gods voor- 

Zorg 
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zorg voor de genezing en verbetering der 
menfchelijke gemoederen ‚na dat dezelve 
door kwade voorbeelden bedorven waren enz. 

Hoe dit echter ook zijn moge, zo kan men 
uit deze plaats, al neemt men ook maar de 
eerfte verfen, de denkbeelden van Sirach ome 

trent den oorfprongelijken toeftand’ der men 

fchen leren kennen. Hij ftelt het goddelijk 
evenbeeld duidelijk voor in de heêrfchappij 
over de dieren , gelijk ook de aan den mensch 

verleende reden, en beweert, dat God hem - 

goed en kwaad getoond heeft. 
Wat hij van het ontftaan der zonde en des 

doods in de wereld geloofd hebbe, wordt op 
ene andere plaats kortelijk aangeftipt. In het 
XXVfíte Hoofd. , waarin over het algemeen 
veel ten nadele van het vrouwelijk geflacht gee’ 
zegd worde, heet het in * bijzonder vs 24. 
(in den Latijnfchen tekst is dit het 33fte vs.) 

>, Van de vrouw is het beginfel der zonde, 
> Om harentwil (of door haar ) iterven wij 

> allen” 

Men ziet hier duidelijk de toefpeling op Gen. 
UI: 6, zo als hect denkbeeld , dat de (tijden 
lijke) dood een gevolg is van de door de vrouw 

in 
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in de wereld gekomen zonde 58), Meer laat 
zich evenwel uit deze plaass niet aflei- 
den (59). De in dat verhaal ingevoerde flang 
blijft hier onverklaard, 7 

In 

(58) 'Apxn kan zo wel caufw als initium worden ver- 
taald , zo dat of gezegd worde: zij beging de eerfle 

zonde; of : door haar ontffond het zondigen. De 

Jaarfte verklaring verdient wel de voorkeur, zo wel 

wegens. de overeenftemming der denkbeelden van 

andere fchrijvers over den oorfprong des doods, 

als ook, om da: &pzn H. X: 13, 14e B. d. Wijsh. 

XIV: 12, 13. op dezelfde wijze voorkomt, ds 
adr kan op amepries, en ook op yuvairos flaan. 

Het laatfte is verkieslijk:.om dat Sirach hier het 

kwade, dat wijaan de vrouw hebben toe te fchrij. 

ven, met nadruk voordraagt. Bretfchueider, t. a. 

pl. p. 288. en 162. Hoofd. XVII. 1, 2. fchijnt 
Sirach evenwel den dood voor ene oorfprongelijke 

niet voor ene later ontftane inrichting , te houden, 

(59) Ten minfte kan men deze plaats, zo als die B. d, 

Wijsh. Il: 24, niet, gelijk Koppeop Rom. V: ra. 

meende, tot een bewijs gebruiken, dat volgens de 

echt Joodfche denkwijze in de eerfte zonde van 
Adam de oorzaak der zonde der bijzondere thene 

fchen begrepenis; want, naauwkeurig genomen, 

wordt in de eerfte plaats flechts de oorfprong der 

zonde van de vrouw afgeleid, zonder de wijze hoe 

te bepalen; en in beide de dood als een gevolg der 
zonde in de laarfte bijzonder als iets, dat de Duis 

velin de wereld ingevoerd heeft, voorgefteld, 
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In het Boek der Wijsheid vinden wij de gee 

| dachte: dat dood en verderf niet ene godde= 
lijke inrichting, maar een gevolg van het onge= 

hoorzaam, zondig gedrag der menfchen zijs 

H.I: 13 — 16. 

God fchiep den dood niets 

Het is zijne vreuchde niet der levenden on= 
dergang (Zwaag) 

Om te zijn heeft Hij alles gefchapen, 

Heilvol zijn de geflachten der wereld, 
In bun is geen kiem des verderfs, 
Het rijk der doden (&dow (Bacsdcsov) niee 

op aarde, 

De rechtfchapenheid is onfterflijk : 

Maar de ondeugende roepen den doodtot 
zich, 

Door daden (7° yepot ) en woorden. 
Als hunnen vriend haasten zij zich tot hem, 
Met hem verbonden zij zich, 
En zij zijn her waardig, zijne medegenoten 

te zijne 

Het denkbeeld van den zondenval is in deze 
plaats niet uitgedrukt, men voege hier nog 

bij ter opheldering het geen H‚, Á: 23, 24» 
gezegd wordt; 

Tot 
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‚ Totonfterflijkheid fchiep God de menfchen , 

Naar zijn beeld, Hem gelijk (idvoryros is 
de rechte lezing, niet Zidvoryros. ) maake 
te Hij hen. 

Door des Duivels nijd kwam de dood in derd 
wereld, 

En zijne medegenoten (boze menfchen, zie 
H. I: 16, ) hitzen hem op. 

Hier heerscht duidelijk het denkbeeld, dat 
onfterflijkheid des menfchen oorfprongelijke 
beftemming zij; dat de dood eerst in het ver- 
volg door enen vijadigen, den menfchen hun 
geluk misgunnenden Geest in de wereld ge- 

komen zij; doch dat de menfchen door hua- 

ne eigene ftrafwaardige bedrijven dezen dood 
ophitzen (Go), of zich het verderf berokke- 
nen, het welk een gevolg der zonde is, De 
fchrijver van het Boek der Wijsheid heeft bui+ 

ten twijfel wel ene medewerking van enen 
bozen Geest ter verleiding en ten ongeluk der 
menfchen aangenomen (61); dock hoe hij 

de 

(Co) Enige uicleggers verftaan daar onder verftoring » 

vernietiging, welke de godloze volgens dea ine 
houd dezes boeks zal te vrezen hebben. 

(61) Dar dit evenwel e doPrina ab ecchtfia pubdice ren 
cepta gefteld wierd, gelijk Abresch mieënt in Epitt. 
ad Hebr. Spec. 1. p. 133. zouds dog wel moe- 

‚ ten bewezen worden. 
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de Gen. III. voorkomende flang verklaart, of 
hij dezelve voor den Duivel zelven, of voor 
een werktuig van denzelven gehouden hebbe, 

is twijfelachtig. 
Ene andere plaats, welke hiertoe nog kan 

betrokken worden, komt voor H‚, IX: 2, 3. 

_Door uwe wijsheid hebt gij den mensch gee 
vormd, | 

Opdat hij over uwe fchepfelen heerfche, _ 

…_ En de wereld regere door heiligheid en gee 
rechtigheid , 

… En in zuiverheid der ziele gericht houde. 

Hier wordt wel van den oorfprong der: zonde 
niets gezegd; intusfchen ontmoeten wij hier 
evenwel ene tekening van den oorfprongelij= 
ken toeftand der menfchen. Hij wordt bes 
fchreven als heer over de fchepfelen, als een 
regent, welke dezelve door heiligheid, ges 
rechtigheid en onpartijdigheid zoude beheers — 
fchen (62). Dat deze plaats met de beken- 

de 

(62) Immers niet van God, gelijk Nachtigal} in Zijne 

vertaling ftelt, maar van den mensch handelt dit 
derde vers: ook heeft men niet nodig, met Bret 

Schneider deze woorden tot Salomea in het bijzone 

der, of op vorften betrekkelijk te makene - 
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de uitfpraaken van Paulus Kolosf. III: 9, ro. 
en Efef. IV: 24, uit welke men de bijbel- 

fche leer van het goddelijk evenbeeld zoekt te 
verklaren, kan vergeleken worden , lijdt geen” 

twijfel ; of evenwel die woorden van den 
Schrijver in het Boek der Wijsheid in even 
denzelfden zin, als die van Paulus, te ne- 
men, en juist dezelfde uitdrukkingen zijn, 

gelijk Zachariae meende in zijne Biblifch. 
Theolog, Il, D, p. 143, is zo geheel zeker 
niet (63). 

B ke 

Zedelijk bederf des menfchen. 

Het zedelijk bederf des menfchen worde 
in de regelmatige Boeken des Ouden Ver- 

bonds 

_ (63) In Pfeudo-Esras H, III: 7, ro, ar, 25, 26. 
wordt Adams overtreding als de oorzaak zijns doods , 

als ook van de zonde en den dood zijner nakome- 

lingen opgegeven; en H. VII: 46 — 54: beweerd, 

dat het beter ware geweest, indien de aarde Adam 

niet voortgebragt, of althans hem bewaard had 
voor de zonde; dat zijn valbem niet alleen getroffen 

heeft, maar ook allen, die van hem afftammen, 
dat zij daar door van de hoop der onfterflijkheid 

beroofd worden, niet in het paradijs komen mo- 
K gen, 
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bonds gefteld in ene grote, niet flechts tot 
ene zekere klasfe van menfchen, of tot eén 
zeker tijdperk (waarvan allezins enige plaat- 
zen kunnen verklaard worden , bij voorbeeld, 
Psalm XIV: 2, 3.) bepaalde algemeenheid. 
Gen. VI: 5. Joh. XIV :4, Spreuk. XX: 9. 
Pred. Vil: er. Tevens wordt in die boeken — 
geleerd, dat dit bederf van de vroegfte jeugd 
at, Gen. VIII: e1, van moeders lijf, Jef. 
XLVIII: 8, bij de menfchen gevonden 
wordt; en in de bekende plaats Psalm LI: 7, 

betuigt David nog in het bijzonder, dat hij 
uit een zondig zaad verwekt is, en zijne 

moeder hem in zonden ontvangen heeft, 
Dit geloof vonden de fchrijvers der Apo- 

krijfe Boeken voor zich; en het komt nu 
op de vraag aan: wat deze van het zedelijk 
bederf des menfchen geleerd hebben? 

In de boven reeds $ ro. aangehaalde plaats 

van Sirach H, X: 18, fchijat zulk een be- 
derf over het algemeen geheel ontkend te 
worden. Dit kan evenwel niet mer zeker= 
heid beweerd worden, òm dat die plaats 

ook 

gen, en wat dies mêer Zij. Van deze plaats 
konde echter wegens den boven reéds gemelden la» 

teren oorfprong dezes boeks niet ve gesruik ge- 

maakt worden, 
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ook wel zo te verklaren is, dat de dadelijke 
uitberftingen van verkeerde neigingen niet iets 
zijn, dat den mensch aangeboren, miaar een _ 
werk zijner eigen vrijheid is. De andere 

plaäcs H. XV: 14, 15, 17, welke insge- 
lijks te voren is aangehaald, ftelct wel, vol- 
gens den famenhang, ene volkomene vrij- 
heid des menfchen om zich tot het goede 

of tor het kwade te bepalen. In allen ge- 
valle kan men niet beflisfchen , wat Sirach 

ten âanzien van het onderwerp, waar mede 

wij ons thans bezig houden, geleerd heb= 
be (64e 

ER Ti 4, 

In de kwaad bedenkende ziel komt de 

wijsheid niec, 

Woont 

(64) H.XVIL: 13. (16.) heêft de Ed, Complat. de woor- 

den: zas dilpmras Er veornrog Ems Ta Fonpa, uc où 

êr guru TG zupdas duzar drs Asdivor moras TAPLIVGG 

„ alle menfchen zijn van de jeugd af ten kwade gee 

neigd, en kunnen hunne harten niet in plaats van 

ftenen (hardnekkige ) tor vleefchen ( buigzaame, 

gehoorzaame ) maken,” Doch de plaats is niet 

echt, daar zij niet alleen in de Ed. Alexandr. en 

Rom. ontbreekt, maar ook volftrezt niet in den 
famenhang voegt. Denkelijk is zij ene in!asfching , 

welke vaa enen ten ontijde ijverigen Christen af- 

komftig is, 

K 2 
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Woont niet in het lichaam, der zonde on- 

derworpen, (év cwart Karaypen djncps 
Tias) 

H. IX: 15 (in het gebed om wijsheid, } 

Bedriegelijk zijn de vitterijen ( Aoysopa ) 
der fterflijken, 

Onbeftendig (emiPaders) zijn onze gee 
dachten ; 

‚Want het verderflijk lichaam belast de ziel, 
En het omkleedfel, uit aarde gevormd, _ 

Drukt neder den denkenden geest. 

In beide plaatzen, voornamelijk in de eere 
fte, wordt een’ nadeligen invloed van hee 
lichaam op de ziel gefteld, en in de eerfte 
fchijnt de zonde als iets opgegeven te wor- 

den, het welk in ’ lichaam zijne zieplaats 
heeft. Bichhorn (65) leidt daaruit het ge- 

volg 

(65) Eichhorn , Eimleit. in de Apokr. Bucher des A. T, 

Pp. 1I4. Ook merkt Breëfchneider t… a. pl. pe 
279 op, ten aanzien van de laat{te plaats: „ Het 
denkbeeld is Pythagorisch-platonisch, volgens het 
welk * lichaam als ene gevangenis, een last der 

ziel befchouwd wordt”. Hij brengt ook hiertoe pe 
278, de plaats H, VIII: 19, 20: „ ik was een 

kind 
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vólg af, dat de fchrijver van het Boek def 

Wijsheid met Platonifche denkbeelden is be- 
kend geweest; intusfcheú fchijnt het evens 
wel, dat hier op de gelijkheid van ene bij- 
zondere denkwijze onder verfcheidene volke= 
ren te veel is gerekend geworden, 
Nog kan men hiertoe ene plaats brengen 

uictH. X: 1, 2,, waar van de wijsheid met 

betrekking tor Adams val gezegd wordt: 

Zij bewaarde den eerst gevormden, den vä- 

der der wereld, den alleen gefchapes 
nen (66), 

En rukte hem uit uit zijne eigen zonde; 

Zij gaf hem magt, om over alles te heer. 
fchen. 

waar 

kind vân goeden aard, en om dat ik zelfs bij uit- 
ftek goed (warrar éyabos) was, zo kwam ik ook 
in een onbefimet lichaam”, waar mede de fchrijver 

even dezelfde denkbeelden van een voorbeftaan der 

tmenfchelijke zielen, welke God in menfchelijke 
lichamen, als iù ene gevangenis, nederzendt, zal 

gevolgd zijn. MVacktigall op deze plaatzen is van 

hetzelfde gevoelen. 

‚ (66) Movos zet Nachtigall over: de enige Vader der 
menfchen: met betrekking tot de twistvraag: ef het 

menfchelijk geflacht afftamme van enen of van meer 

ftamvaderen? doch dan moest het voor záz»p (taan. 
3 Hasse 
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waar de gedachte ten grondflag ligt, dat de 
wijsheid den mensch van zijnen val wederom 
heeft opgeholpen, en hem het vermogen vere 
leend, om zijne heerfchappij over de fchepfe= 
len ftaande te houden. Voor de leer van de 
gevolgen der eerfte zonde en des zedelijken 
bederfs van den mensch is ook deze uit{praak 
ven weinig betekenis, 

Eindelijk behoren hiertoe de betuigingen 
van dezen zelfden (chrijver aangaande de nood- 
zakelijkheid van enen hogeren bijftand des He- 
ren tot °s menfchen verlichting en heiliging, 

zonder welken bijftand alle zijne goede vat- 

baarheden niet toereikend zullen zijn. H, VIII: 
ig==ai, en H.IX: 6, Doch deze zullen 

beneden in nadere overweging komen, wan- 
peer van dit onderwerp bij de leer der zedelij- 
ke verbetering van den mensch zal gefproken 
worden, 

Dat 

Hasfe meent, dat poro; betekenen zal, dat Adam 

zich niet bezondigd heeft, zo lang hij alleen, eer 

Eva nog bij hem was. (verg. 1 Tim, ll: 14.) 

Dan, het behoort duidelijk bij zriofeus, de alleen 

gefchapene. Het uitrukken uit de zonde kan zo 

wel op het behouden der heerfchappij over de 

fchepfeien, als op de wederkering tot deugd zien. 

. Bretfchneider te a. pl. p. 289. 
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Dat ook in den Pseudc-Esras H, IX: 36 
van de door de zonde te wege gebrachte be- 

dorvenheid gewaagd wordt, mag hier nog ten 
florte met een woord aangemerkt worder (67), 

$ ra, 

Mesfiaanfche Verwachtingen in de Apo- 
krijfen (68). 

Het zoude ons veel te ver van ons doel 
verwijderen , indien wij hier ondernemen wil- 
de de trapswijze bekendmaking en ontwikke. 

ling der verwachting van gelovige Israëlleren 
aangaande den Mesfias, al ware * in het kor- 

te, en mer de nodige bewijzen voorgefteld, 
hier te befchrijven (69). Volgens ons plan 

zal 

€67) De plaatzen B. d. Wijshs XII: 10; en XII: 1, 
welke ene zatuurlijke neiging ten kwade en 

een natuurlijk onvermogen ten goede, aanduiden; 

zijn bij dic onderzoek niet bijzonder ter baan ge. 

bragt, om dat zij geen algemene verklaring bevat- 

ten, maar dezelve alleen tot de Kanauieten en 

Afgodsdienaren bepalen. 
€68) Breifchneider, Syftemar. Darftell, &ce IT Th. $ 

6: en volg. p. 342, en volg. 

€69) Verg. behalve de fchrijvers der Biblifche Theolos 
welke el: 
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Zal het voldoende zijn, alleen aan te wijzen 

het geen ìn ’% bijzonder in de latere Profeten 
over de verwachting van den Mesfias voor- 

komt. Toen de ballingfchap daar was, bleef 
Jeremias in het land achter, naardien Nebu- 
kadnezar hem in waerde hield; doch Zzechiël 

wierd mede voortgefleept. De eerfte kondig= 
de în den vroegeren tijdkring voor de balling- 
fchap den Meslias aan als enen nakomeling 
van David, en enen Regent, aan David ge« 

lijk, Jer, XXIÌI: 5, 6. XXX: 9. De láat= 
fte ftelde ook wel den Mesfias allezins voor 

als eenen Koning Ezech. XXXIV: 23, 24, 
dan , hij befchrijft deszelfs rijk meer als van 

rd 

een’ zedelijken aard H‚, XXXVII: 2227, 
en zo, dat de Heidenen niet geheel fchijnen 

uvitgeftoten te zijn, vs. oi. Ten minfte vere 

klaart hij bepaaldelijk, dat de ware Gods- 

verering van Jerufalem zich tot andere volke- 
t ren 

gie en diergelijke, onder andere bijzondere verhan- 

delingen vooral: Stephani, meine gedanken über 

die Enftehung u. ausbildung der Idee von einem 

Mesfias, Nürnberg 1787. ( Stakf) von den Mesfie 

anifchen zeiten, in Zichhorn’s Allgem, Bibl, der 

Bibl, Literatur VI Bd. IV ft. p. 597 —, ende 

ftraks aan te halen verhandeling van JZC. 4» 
Zieglere 
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ren zoude uittrekken, H. XLVIl: raes, 
verg. Zach. VIII: er —23. en H‚ XIV: 16—e 
Tegen het einde der ballingfchap trad Daniël 
op. Deze verkondigde ook een meer geeste= 
lijk, onverftoorbaar rijk , Dan, Il: 44. VII: 

27, en verklaarde tevens, dat eerst Jerufalem 
en de tempel moest verftoord worden, voor 

die-rijk konde tor ftand komen, H, IX: o4 en 

verve. Haggai en Zacharias verenigen de Mes- 
fiaanfche uitzichten met den tempelbouw, 

Hag, Il: 7-10. Zach. Vl: ra, 13. En 
de laatfte der Profeten, Mialachias , kondigde 
den Mesfias aan, als komende tot den tweden 

tempel, en deszelfs rijk als een zedelijk rijk, 

het welk met zuivering van den godsdienst 
beginnen zoude , Mal, III: 1 — HIV: 5,6, 

Deze wees nog bijzonder op den Godsge-- 
zant, welke den Mesfias zoude voorafgaan, 
H. Ill: 14, en HIV: 5, 

In de oudfte onder de Apokrijfe Boeken 
vinden wij weinige fporen van Mesfiaanfche 

uitzichten (70): Sirach maakt de bekende, 

aan Abraham gegevene belgfte, dat door zijn 

| zaad 

(zo) In algemeen komt het woord Mesfias ( Xpisos } 
in de Apokrijfen niet voor, en even min een rijk 
van den Mesfias of van God; want de plaats B, 
d. Wijsh. X: To, kan men daartoe niet brengen, 

K 5 
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zaad alle geflachten der aarde zouden gezee 
gend worden, Gen, XXII: 17, 18, ziet bee 

wekkelijk op den “Mesfias, Sir, XLIV4 
21—23. Van den Profeet Jefaias zegt hij 
flechts in algemeene uitdrukkingen, dat de» 

zelve, door den geest vervuld, gezien heeft, 
wat in het vervolg zoude gefchieden (+a 
tryara) en dat hij de treurende in Sion ge= 
troost heeft, H. XLVIII: 24. Bij het aans 

halen van Jeremias en Ezechiel maakt hij van 
hunne Mesfiaanfche verwachtingen gene mele 
ding, H. XLIX: 6—9. En van de twaalf 
zogenoemde kleine Profeten wordt ook maar 
in het algemeen geroemd, dat zij Jakob ges 

troost, en door ene vaste hoop verlost heb» 

ben, dat is, ene verlosfing, welke zij zeker 

hopen mogten, te voren hebben aangekon: 
digd, vs, 1o, zonder dat hier naanwkeorigng 
wordt opgegeven, van welk een’ aard deze 

werlosfing zijn zoude, Intusfchen betuigt de 
Schrijver zelf zijne hoop op ene verzameling 
der nog verftrooide Joden, ene herftelling van 
den verloren luister der natie, zo wel als de 
ftraf over hunne vijanden en onderdrukkers, 

H. XXXII: 18, eg. (vooral de woorden éwg 
wpa oúv vpiow Tov Aa aörou, verg. He 
XXXIIL. [XXXVI, Compl.]J geheel, He 
XXXVI: 1217, zonder nogtans deze vere 

wach» 
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wachtingen uitdrukkelijk tot den Mesfias be- 
trekkelijk te maken. Daarentegen behoren 
hiertoe enige andere uitfpraken, namelijk: dar 
de Joodfche natie als natie voortduren, H, 

XXXVII: 25. Hert leven der menfchen heeft 
een bepaald getal van dagen; maar (xe) 
Israëls dagen zijn ontelbaar, H., XLIV. Dere 
zelver (ftamvaderen des Israêlitifchen volks )) 
zaad blijft altijd, — waar o%er de koninglijke 
ftam van David altijd heerfchen zal, H, 

XLVII: rr. Voor altijd heeft God Davids 

hoorn verhoogd ( zijne regering gegrondvest ) 

en hem gegeven koninglijke waardigheid, dyz- 
Ouvuv Puoikewv — en enen heerlijken troon 
in Israël (71). Nog verdient aangemerkt 

te worden, dat de plaats Sir, XLVIII: 11. 
zalig zijn, die u zien (zullen — o Elias —) 
en met liefde verfierd zijn — want ook wij 

zullen leven (gelukkig zijn): op de verwach- 
ting doelt, dat de Profeer Elias voor den 
Mesfias zoude optreden. Verg. Beaufobre 
op Matth. XVII: 16. (72). 

On- 

(21) Verg. Bretfchneider, t. a, pl. S 64, p. 351 en 
volg. 

(72) De echtheid dezer plaats is wel naar witerlijke 
‚gronden niet te lochenen , om dat zij in alle hand, 

fchrifien en oude overzettingen ftaat: intusfchen 

heeft 
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Onder de verdrukking der Koningen in Sijs 
rlën wierden de verwachtingen van den aans 

gekondigden Verlosfer der natie wederom 
hoog gefpannen. Volgens het algemeen ges 
voel en de gemeenzame wenfchen hoopte men 

intusfchen liever op enen Regent, als David, * 
dan op den Heer van een geestelijk rijk: of. 
Mattathias, volgens de plaats 1 Makk, II: 57e 

+ 

Door zijne vroomheid verkreeg David een” 
Koningstroon , tot in eeuwigheid (eig 

duwva dtwvoe ) ' 
e 

aan een eeuwig koningrijk van den Mesfias 
gedacht hebbe (73), is nog zeer twijfelache 
tig, en heeft inderdaad weinig waarfchijnlijke" 
heid. Want, hoewel ten tijde van Mactas 
thias niemand uit Davids geflacht op den koe 

ninglijken troon zat; zo kan men echter aans 
ne- 

ï 
heeft evenwel Bretfchneider , t. a. pl. p. 352 verg. 
354: enige inwendige gronden tegen hare echtheid 

aangevoerd, welke althans dezelve twijfelachtig 

maken. Ook lezen de Cod. Alex., de Complute 

en Bafelfche uitgave in 8vo, en de Sijrier xsvate 

pesvot, ontflapenen , in plaacs van zevorpenpsrei. — 

(73) Zo verklaarde het 7. D. Michaëlis, in zijne aan 
merkingen op die plaatse 

il 
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nemen, dat deze edele voorvechter der Jood- 

fche onaf hangelijkheid in het geloof geftor- 

ven zij, dat de Joodfche ftaat, welke naar 

zijn begrip eeuwig beftaan zoude, thans niet 

te gronde zoude gaan, waar mede ook de bee 

tuigingen in het een en zestigfte en de vol- 
gende verzen overeenftemmen (74 ). 

Ene bijzondere melding verdienen die plaat- 
zen van ditzelfde boek, in welke van de ver= 

wachting eens echten Profeets gefproken 
wordt. Zo heet het H. IV: 46. men had de 

ftenen van het door de Heidenen ontheiligd, 

‚en even daarom neêrgeworpen brandoffer -al- 

taar op ene bijzondere plaats bewaard, tot 

‚dat een Profeet kwame (orpoÔyryy, zonder 
voorzetfel)) welke aankondigde , wat men 

\ daarmede doen zoude. Hieruit volgt duidee 
lijk, dat men verwachtede, dat er in ’ ver= 

‚volg eens wederom een Profeet zoude optre= 
‚den, hoedanigen de natie federt Malachias 

‘gene meer gehad had, H. IX: or. Gebed 
‚van Afaria vs. 38. Sir. XXXVI: 15. Nog 
‚bepaalder is het geen voorkomt H. XIV; 41: 

het 

(za) Verg. de ( Mietauer”) allgemeine Theologifche 

Bibliotheck, X Bd. p. 291. In het algemeen 
geeft de uitdrukking &:5 zor diwra juist niet de eea- 

wigheid, maar enen zeer langen tijd te kennen, 
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het Joodfche volk en de Priesters hadden bee 
willigd, dat Simon hun Vorst en Hogepfies 
ter voor altijd zijn zoude, tot dat een rechté 
Profeet; of de rechte Profeet opftond (& 
mov dvasvart mpoPyryv migov). Hier wo 
dus of de Mesfias zelf, of een voor deszelfs 
komst voorafgaande geloofwaârdige Profeet 

„verwacht; welk laatfte door Grotius, ter de- 

zer plaats wordt aangenomen, én ook 
_ meeste waarfchijnlijkheid heeft (75 ). 
dertusf{chen fehijnen in * algemeen in dit 

(75) Bauer, Thelog. des A. T. p. 409. en 

Bibl, Theol. IL Bd, p. 221 en 227. verftaan 

den Mesfias, en vertalen, de eerfte: de gen 
of ware Profvet: de andere: de rechte Profee 
Doch Bretfchneider t. a. pl. p. 344 heeft m 
recht aangemerkt, dat, wanneer hier de Mesfa 

bedoeld was, dat dan het voorzetfel niet ontbreke 
mogt, en het zijn moest zer zpoPram, of zor 

zpo@rrw. De Profeet zoude niet zelf heerfchen. 
maar alleen bepalen, wien Jehova voor waar 

hield om Vorst en Hogepriester te zijn, en Eve 

daarom wierd ook een zisos zpö@rrae, zulk € 

welke zich genoegzaam als Profeet wettigen kon 

verwacht. Doch wanneer men ook dan nog wil 

de aannemen , dat aan dezen Proféet de heerfeliap 

pij zoude overgegeven worden, zo behoefde deze 

daarom nog niet de Mesfias te zijn. Verg. 

Paulus, Kommentar. op Joan. IV: 35 p. 24% 
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vak de denkbeelden: Vorst, Hogepriestér en 

Profeet , in elkander gevloeid te zijn, ge- 

lijk uit de aavgehaalde plaats vs. 41 en 47. 
blijkt (76 ). 

Een gezegde in het twede boek der Makkab, 
fchijae alle Mesfiaanfche uitzichten, in den 
eerften zin des woords, te verbannen, H. Il: 
17, 18. namelijk wordt gezegd, dat men ho- 
pen moet, dat God, die, maar zijne belof: 

fe in de wet, aan zijn volk, het erfland, het 

koningrijk (ro Pacikeuwv) en priesterdom 

weder gegeven had, zich fpoedig over hen 
ontfermen, en hen uit de gehele wereld naar 

de 

(76) Wanneer Ziegler, in zijne Auffetze über den Ure 
fprung der Ideen vom Mesfias in Henke’s Magazin 
für Religions- philofophie, Exegefe und Kirchenge. 
fch. 1 Bd. 1 ft. p. 71. aanneemt, dat deze hoofd. 
charakters vaa den Mesfias enigermat: door een 
nationaal befluit gefan&tioneerd , het origineel opeg- 

lijk ten toon gefteld, en de copie, gelijk eertijds 
de tafelen van Mofes wet, in de archiven neêrge. 
legd geworden is, (vs. 48, 49.) zo kân ik met 
hem daarin: niet geheel inftemmen.- Want deze in- 
tichting betrof, volgens vs. 49, althans hoofdzae 
kelijk alleen de voortdurende erkenning def aan 
Simon en zijne descendenten opgedragene voor. 
rechten. Dat daarin ook gemeld wierd van de 
hoop, dat er eens een echt Profeet zoude optreden , 
was hierbij flechts ene bijzaak, 
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de heilige plaats famenbrengen zoude, Di 
fchrijver hield derhalve denkelijk in het we 

zenlijke de oude voorzeggingen voor vervuld, 
en hoopte op geen’ denkbeeldigen Koning of 
Mesfias. 

De fchrijver van het boek Baruch legt H, 
IV: o1 — V aan ’teinde, de hoop aan den 
dag, dat met de burgerlijke herftelling der 

natie tevens derzelver gouden eeuw een aan= 
vang nemen, en de nieuwe luisterrijke heet- 
fchappij beginnen zoude. Doch hij noemt 
geen tusfchen-perfoon , door welken dit zoue 
de bewerkt worden, maar leidt alles van God 
zelven en zijne hulp af (77). 

In het boek Tobias ontmoeten wij de uit 
de profetifche fchriften ontleende, en reeds 
bij ene andere gelegenheid aangewezene ver 
wachting , dat de Heidenen hunne Afgoden 
verlaten, naar Jerufalem komen, en daar wo» 

nen, dat alle Heidenen en Koningen zich daar 
verheugen, en den God van Israël aanbidden 
zouden, Tob. XIV: 5==z. zie Jigen ter de- 
zer pl. verge insgelijks H‚ Xlil: 11. met Jef, 
LX: 6. en andere plaatzen. Ook wordt de 
verheffing en het geluk van Israël in de aans 

gee 

(77) Bretfchneider, toa. pl. 6 Óa. Pp. 346 =me 
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gehaalde plaats van H. XIV. geroemd, doch naar 

den zachten toon , welke in dit boek heerscht; 

geen ftraf over de Heidenfche volkeren ver« 

wacht (78). Daarentegen wordt in het ze- 
gelied der Joden H. XVI: 17. van een fchrik- 

kelijk gericht over de Heidenen, welke zich 
tegen de Joodfche natie verzetten, gefpros 

ken (79). Aan enen lijdenden Mesfias mag 
men in de plaats B. d, Wijsh. H. II, waar 

van een’ vervolgden Godsvererer gefproken 
wordt, niet denken, gelijk Arnbhaelder. be= 

wezen heeft ( 80). 

Dat bij den Pfeudo- Esras van den Mesfias 

Jefus uitdrukkelijk melding gemaakt word:; 

CH. Vil: 28, 29.) is wegens den laten oor- 

fprong dezes boeks zo zeer niet te verwonde= 
ren (81). 

$ 135 

(G8) Breëfchneider, t. â. pl. S 63. p. 343 — 
(79) Dezelfde p. 357- 

(Bo) t. a. pl. S 65. p‚ 354 — 
(81) De Mesfiaanfche verwachtingen van Philo en Fofss 

phus vindt men bijeen in de boven aangehaalde 

verhandeling in Eichhorn’s Biblioth. t. a. pl. ps 

693 — 699. De verwachtingen van Philo nog 

bijzonder bij Bretfchneider t a. pl. pe 358, 359: 

L 
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S 13 

Onfterflijkheid der ziel. 

De Efchatologie der Apokrijfen, of de leer 
dezer boeken over de zogenaamde laatfte din= 
gen, voornamelijk over de voortduring der 
ziel na den dood des lichaams, over de op» 

ftanding der doden, de toekomende rechtvaars 

dige vergelding, en de eeuwige heerlijkheid, 
verdient allezins ene bijzondere opmerking, 

om dat juist deze leeritukken cot de belange 
rijkfte onderwerpen behoren, waarmede zich 
het nadenken en het geloof der menfchen kan 
bezig houden (82). Wij maken metde leer 

van 

€82) S. G. Frisch heeft ene vergelijking tusfchen de 

begrippen, welke in de Apokrijfen des Ouden 
Testaments en de fchriften des Nieuwen over one 
fterflijkheid , opftanding, gericht en vergelding 

heerfchen, gemaakt, te vinden in Eichhorn’ allgeme 
Bibiioth. der Bibl. Literar. IV Bd. 4 ft p. 653 

718. Dit opftel is hier mede gebruikt geworden, 

intusfchen zal echter en@ nadere vergelijking van 

onze verhandeling met dat opftel ras leren, waate 

‚in ik van dien fchrijver afwijke, Ook verdient 
hier geraadpleegd te worden Bretfchneider , t 

meermalen a, pl. H‚, IVe Abfchn. II $ 53 — 
Pe 293 —- 
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van de onfterflijkheid , of van de voortduring 

der ziel na den dood des lichaams een begin. 
Hoe deze leer van tijd tot tijd ontwikkeld en 

in de regelmatige boeken des Ouden Testaments 
voorgedragen is, gaan wij hier, overeenkom- 
{lig ons doel , voorbij , den lezer wijzende naar 
die fchriften, in welke dic ftuk is onderzoge 
geworden (83). Het zij ons genoeg, aan ene 
enkele plaats hier te erinneren, welke hierbij 

voornamelijk in aanmerking komt: ik meen 

Pred. X1I:7. waar het is: het ftof moet weder 
ter aarde keren, maar de geest keert weder 

tor God, die hem gegeven heeft. Uit de 
profetifche boeken behoort hiertoe het fchoon 
dichterlijk voorftel van de algemene beweging, 
welke onder de bewoners der onderaardfche 

wereld bij de aankomst van den Babijlonifchen 

Ko- 

(83) Behalve enige enkele verhandelingen over het fchool 

der Hebreeuwen , kunnen hier vergeleken worden 

Jortin , über die Lehre vom kunftigen Leben, in. 

fofern fie aus dem A. T. erkanut werden kann 

(1778.) Fluegge (Chrilts W.) Gefchichte des 
Glaubens an Uufterblichkeit , Auferftehung , Gericht 

nod Vergeltuag , I th. (Leipz. 1794. ) vooral ia 

de vierde Afd, n. 2. p. 112 — 16a. verg. 

Pp. 163 — C. Ph. Con, war die Unfterblich- 

keitslehre den alten Ebraeern bekannt, und wie? 

in Paulus; Memorabilien III ft, n. 6..p. 541 —e 

L 2 
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Koning ontftaat, Jef. XIV : 9 — en waarbij 
duidelijk het denkbeeld, niet van fombere 

rust en traagheid, maar van kracht en leven, 

van ene met bewustheid verbondene werk- 
zaamheid , ‘ten grondflag ligt. Incusfchen 
fchijnen deze begrippen onder de Hebreërs, 

ten minfte in ene naauwere bepaaldheid, geens= 

“zins algemeen geweest te zijn: offchoon de- 
zelve tot zulke meer bepaalde denkbeelden 

over de voortduring der ziel na den dood 
des lichaams aanleiding niet alleen geven kon= 
den, maarook werkelijk gegeven hebben (84). — 

Wij gaan nu zonder wijders tot de Apo- 

kryfen over. In de kleine Stukjes, als ook _ 

in het boek Judich, in het eerfte en derde 

boek der Makkabeers, vinden wij geen fpoor 
van geloof aan onfterflijkheid (85). On- 

der« 

(84) Volgens de leer van Paulus a Tim. I: zo. heeft — 
Fefus leven en onverderflijkheid door zijn Evans 

gelie aan ’t licht gebragt, Het moet ons dus 

niet bevreemden, als iemand beweert, dat deze 

leer te voren meer of minder in * duifter gelegen 

heeft. 

(85) Het woord &2s komt wel in de Apokrijfen meere 
malen voor; doch op vele plaatfen betekent het 

den dood of het graf 3 Makk. VI: 31. Gezang 

der drie mannen vs. 65 (88), Gebed van Manasfe 

Vs. 12, veellicht ook Baruch Ill: rr en 19, waar 

het evenwel ook het rijk der doden betekenen kan. 



per APOKRIJFE BOEKEN pes O.T. 165 

dertusfchen bewijst het ftilzwijgen van ver- 
fcheidene dezer, op verfchillende tijden op- 

geftelde fchriften in den grond maar weinig; 
maar bij Sirach en in het eerfte boek der 

Makkabeërs konde men de melding van deze 
leer eerder verwachten. In het laatíte weke 
ken Matrrathias, Judas de Makk, en zijn 
broeder zo dikwijls op tot dapperheid, toe 

opoffering voor het vaderland, en voor de 

vaderlijke wet, dat men denken zoude, dat 
zij ook op een toekomend leven hadden moes 
ten wijzen. Ook ontbrak het Sirach niet 

aan aanleidingen, om door het voortftellen van 

een beter leven zijne vertogen en vermaningen 

meer nadruk te verfchaffen. Verfcheidene 
plaatzen van dit boek zijn wel van dien aard, 

dat men met reden zeggen kan, dat het daar 
niet met des (chrijvers oogmerk overeenkwam, 

om van ene voortduring der ziel na den dood 
te fpreken, bij voorbeeld, H. X: 9 — waar 

een vertoog over °’smenfchen vergangelijkheid 
voorkomt ter vernedering van zijnen hoog- 
moed; desgelijks H. XII: 19, waar de dwaas- 

heid dergenen getekend wordt, welke langen 
tijd gefchraapt hebben, en nu denken, dat 
zij zich te goede willen doen, daar hun lee 
vensêinde toch nabij is; evenwel zijn er ook 
andere plaatzen in dic zelfde boek, waar mea 

L 3 vere 
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verwachten zoude deze leer allezins vermeld 

te vinden, bij voorbeeld H. IV: 28, 

Tot aan den dood ftrijd voor de waarheid; 

Dan zal God de Heer voor u ftrijden. 

Hoe natuurlijk was hier de gedachte, dat hij, 
welke voor de waarheid zijn leven opoffert, 

eigenlijk niets verliest, maar wint enz, dan, 
hiervan wordt geen woord gerept. _ 

Deze zelfde leer zoekt men te vergeefs, 
waar Sirach fpreekt van de droef heid over afe 

geftorvenen, bij voorbeeld H.XXII: 11, 12, 

Ween over enen doden; hem heeft verlae 

ten het licht (des levens ) 

Ween over den dwazen; hem heeft verla= 
ten het verftand, 

Ween ftiller over den doden, hij rust 3 

Maar het leven des dwazen is erger dan de 
dood. 

Droef heid over den doden duurt zeven dagen, 
Doch over den dwazen en godlozen zo lang 

hij leeft, 

Het fchijnt wel, als of de uitdrukking: Aij 
rust, enigermate op de voortduring zoude 

kunnen worden toegepast, vooral wanneer 
men 
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men hier van de denkbeelden des Nieuwen 
Testaments (Hebr. IV: 9 — It. Openb. 
XIV: 13:) wilde gebruik maken; doch bij 

ene nadere vergelijking bemerkt men ras, dat 
hier alleen het uitrusten van de moeilijkheden 
en bezwaren dezes aardfuhen levens bedoeld 

is, zonder verdere gevolgtrekking tot de voort: 
during, gelijk uit het ander lid: 

Het leven des dwazen is erger dan de dood, 

_ duidelijk blijkt. 

H. XXXVII: 16 —. 

Zoon! laat tranen vloeien over den doden, 

En als fchrikkelijk veel lijdende begin te 
wenen. 

Naar de wijze omwind het lijk, 
En verzuim niet zijne begrafenis. 
Wijd hem bittere tranen „en ene hete droef. 

heid, 

En houd den rouw, naar zijne waardigheid, 

Enen dag of twee, 
Om niet befproken te worden : 

En laat u troosten over uwen rouw; _ 

Want van treuren ontftaat de dood, 

En de weemoed des harten buigt de kracht 
_ neder. 

3 L 4 Geef 
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Geef u niet aan de treurigheid over, 
Houd er u af, denkende aan % einde, 
Vergeet het niet, want er is geen teruge_ 

keer: 

Hem kunt gij niet nuttig zijn, en gij fchaadt 
uzelven. 

Denk, gelijk het hem ging, zo gaat het 
u ook; 

Gisteren mij, en heden u. 
Gelijk de dode rust, zo ruste zijn aandenken, 

Troost u over hem, dat hij geftorven is. 
Cév EEodw pvevparos uÜToU: mepa iS 
hier toch de levensadem. ) 

Ook hier geen woord van de troostgronden, 
dat de verftorvene naar den geest zoude leven, 

Zoo ook in de plaatfen, waar vanden dood, 
en van de vrees des nog levenden voor den 
dood, gefproken wordt. 

H. XXX: 17. Beter is de dood dan een bic 
ter leven en ene geftadige krankheid. In hee 
Latijn wel is waar ftaat in het twedelid: @ 
requies aecterna, quam languor perfeveranss 

doch voor de eeuwige rust heeft de Griekfche 

tekst nietse 

H. XLI: 1 —. 

ô Dood, hoe bitter is uwe gedachte 
Voor 
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Voor hem, dien het wel gaat, 
Voor den zorgelozen, die in alles geluk. 

kig is, 

Die nog fpijs genieten kan, 
ô Dood, koe goed is uwe beflisfing 
Voor den behoeftigen man, 
Voor den verzwakten in kracht, 

Voor den bejaarden grijsaard, en hem, die 
met zorgen kampt; 

Voor hem, die niets meer goeds heeft te 

hopen, 

Die het geduld heeft verloren, 

Vrees niet het gezicht des doods; 

Denk aan het geen voor u gefchied is en na 
u komen zal, 

Dus is ket van den Heer voor alle menfchen 
geregeld, 

Waarom zoudt gij u verzetten tegen den wil 
des Allerhoogften ? 

Leeft gij tien , of honderd jaren , of duizend, 
In het rijk der doden wordt niet het leven 

berekend (komt de lengte des levens niet 
in aanmerking. ) 

Wederom geen wenk om aan ene voortduring 
en een beter leven te denken, 

Er is wel in Sirach ene plaats, in welke 

dezg voortduring veronderfteld (chijnt te wore 
L 5 den, 
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den , vaardien daar van pligtén omtrent verftore 
venen gefproken wordt, namelijk H. VII: 53. 

Aangenaam is een gefchenk voor alle mene 
fchen, 

Ook den doden onttrek uwe weldaad niete 

doch, deels kan dit op de begraving des lijks, 
deels op de zorg voor den troost der achtere 
geblevenen (vs. 34.) flaan ; gelijk daarom 

ook Grotius ter dezer plaats opmerkt, dat 
het geen den bloedverwanten eens verfltorve- 
men gegeven wordt, zo plagt aangezien te 
worden, als ware het aan dezen zelven ge= 

dan. Indien men dar gezegde met Grotias 
tevens tot de befcherming of redding des goe. 
den naams van den overledenen (fürmam tt 

tando) konde uitftrekken; dan zoude zeker 

de gedachte san de voortduring des geestes 

daarbij ten grond kunnen liggen: doch, dat 

deze de zin dier plaats zij, laar zich niet bee 

wijzen, veel meer fpreekt de famenhang voor 

de laatfte der twee van mij opgegevene verkla: 

ringen. Ock tonen andere plaatzen des boeks 

maar al te duidelijk , dar de fchrijver aan zulk 

ene voortduring niet gedacht, zelfs wel het 
tegendeel daar van geloofd mag hebben. 

H, 
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H. XIV: 16 — 

Geef en neem, en geniet het leven: 
In de benedenwereld is gene vreuchd te 

zoeken, 

Elk mensch veroudt als een kleed; 

De oude verordening is: fterven moet gij. — 

enz. 

H. XVII: 27 — 

Wie zal den Allerhoogften prijzen in de be- 
nedenwereld, in der levenden plaats? 

Der levenden, die zijnen lof verkondigen, 

De lofgezangen der doden verftommen, 
Als enes, die ophoudt te zijn. 

Levend en vol kracht loof den Heer! 

Van daar dan ook noemt Sirach fet einde der 
menfchen iets kwaads (rovypov ) 

H. XVIII: 8 — 

Zijn °s menfchen levensdagen vele, 

Dan zijn het honderd jaren. 

Gelijk een druppel waters bij de zee, 

En het korreltje bij het zand (aan den zeee 
… eever) 

Zo 
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Zo gering zijn zijne jaren bij den dag der 
eeuwigheid; 

Daarom heeft God met hen geduld, 
Stort over hen uit zijne ontferming, 

Want Hij ziet hunnen ondergang (hun ein= 
de ) zo treurig, 

Alleen het gerucht des menfchen duurt, vols 
gens Sirach , voort na zijnen dood.  Onfterfs 
lijk is de naam van den goeden, den verdien 
ftelijken man. 

Prijzen zullen velen zijn doorzicht; 
Nimmer zal het verloren gaan. 
Het aandenken aan hem zal niet ophouden, 
En zijn naam zal leven van geflacht toc ge 

flacht. 

Zijne wijsheid zullen vertellen de volkeren, 
En zijn’ lof zal de vergadering bekend maken. 
Daar hij nog hier is, overtreft zijn gerucht 

het gerucht van duizenden, 

En wanneer hij rust, behoudt hij het nog. 

H. XLIV: 8 — vooral vs, 14e 

Han (der vromen)) lijk is begraven in vrede, 
Hun naam leeft bij volgende geflachten. 

H, 
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H. XLVI: 12. 

Hun (der zogenoemde Richteren) aanden- 
ken blijve in zegening, 

Hunne beenderen groenen in hun graf (86). 
Hun naam worde vernieuwd, en hun roem 

bewaard, 

« Boor hunne zonen, 

Wanneer ook in Sirach de opneming van Enoch 

en Elias in den hemel gemeld word: (H.XLÌV: 

16, XLVIII: 9.) dan worden deze gebeur- 

tenisfen als geheel buicengewone aangewezen, 

zonder dat daar uic voor andere menfchen eni- 
ge hoop wordt afgeleid, (zie de aangehaalde 

plaatzen , en verg. 1Makk. II: 58.) Ja, 

er wordt zelfs Sir. XLIX: 14, uitdrukkelijk 
gezegd: dat niemand geboren wordt, welke 
aan Enoch gelijk zij, die van de aarde in den 

hemel opgenomen wierd. 

In het boek Baruch vinden wij geheel we- 

der het denkbeeld van een rijk der doden, 

het welk wij bij Sirach H. XVII: 27 — ontmoet 
heb- 

(85) Dit groenen der beenderen verklaart Grotius, ter 

dezer pl. (verg. H. XLIX: ro.) van de frisfche 
verf hunner graven, welke dikwijls in hoven 

aangelegd waren. 
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hebben, alleen met dit onderfcheid, dat Ba= 

ruch ene affcheiding der ziel van het lichaam 
fchijnt aan te nemen, zonder op te geven; 

wat van de ziel worde. 

Baruch ÏI: 17. 

De doden in de onderaardfche wereld, wief 
geest van hetlichaam (eigenlijk van huns 

ne ingewanden ) weggenomen is , zulle 
niet prijzen den roem en de heerlijkheid 
van God (87). — 

De plaats Bar. III: 3. fchijnt de onfterflijke 
heid der ziel tegen te fpreken , doch is te 

duister, om er met zekerheid iets uic te be: 

fluiten (88 )e 

In den Latijnfchen tekst van Tobias boek 

H. II: 17, 18. wordt ene plaats gevonden, 

(87) Evenwel zoude ook hier zove, volgens Grotius 
aanmerking, de levenskracht, (illud, quo vivitur } 

kunnen betekenen. Verg. Sir. XXXVIII: 33. zië 

ook Bretfchneider t. a. pl. p. 3@5e 

(88) ‘on cv (Aso) wabnpsvos zor dose , wb Hpmeig dmode 

Avpsror zov iwva, Men kan onder dir het levens 

den tijd verftaan: maar ook #5 invullen , of eindee 

lijk’ de betekenis van wereld kiezen. Bretfchnete 
der,t. & pls Pe 305: 
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welke zich tamelijk bepaald over de hoop eens 

toekormenden levens verklaart. 

Wij zijn kinderen der heiligen, en wachten 

op een leven, 

Het welk God geven wil aan hun, 

Die fterk en vast in het geloof blijven voor 

Hem, l 

(Vitam illam exfpeêtamus , quam Deus 
daturus eft his, qui fidem fuam nun- 

quam mutant ab eo Je 

Veel laat er zich echter niet op bouwen, om 
dat ze in den Griekf{chen tekst niet voorkomt, 

en dus tot een later tijdvak (ongeveer hons 

derd en twincig jaren voor Christus) bee 
hoort (89 ) 

Ene andere plaats in dit boek is wel ten 

aanzien harer echtheid niet verdacht, doch 

derzelver eigenlijke zin is niet ligt uit te vor- 
fchen. Zij ftaac H. Hil: 6. 

| Laat 

(89) Bendtfen , Specimen exercitat. critic. in Libr, Apocr. 
V. T. p. 84» Jigen , das Buch Tobi’s &c, Einleit 

Pp. CLXIV. 
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Laat mijnen geest (of levensadem ) weg- 
nemen , 

Op dat ik ontbonden (bevrijd) en tot aar= 
de worde. 

Sterven is voor mij beter ae leven. 

Want ik heb gehoord de leugenachtige bes 

fchimpingen , 

Groot is mijn kommer. 

Geef, datik nu (dy) vrij worde van dee 
zen nood (of dezen dwang )) 

Naar de eeuwige woonplaats, 

Wend uw oog niet van mij af, 

Het is duidelijk, dat hier de doodalsene bevrijs 
ding (dmoveiv év yys Vs. 13. Of ëx rou pw 

2 Makk. Vli: 9.) ene opneming in hogere 

hemelfche gewesten (verg. Sir. XLVIII: 9, 
1 Makk. Il: 58.) voorgefteld, en de geest 

(of levensadem ) van het lichaam onderfcheie 

den wordt. Minder duidelijk is het intuse 

fchen , wat men bij de eeuwige woonplaats 
Crov &iwviov Tomov ) denken moet. Grozius 

ter dezer plaats verftaat daar onder het doden= 
rijk, de onderaardfche wereld (den &dye). 

Frisch, Fluegge , Ilgen en Bretfchneider (oo) 
het 

(go) In Spicil. Lex. in interpr. V. T. maxime fcriptoe 
rum Aprocryphorum, p. 256 verftaat er onder /edes 
beatorum. Verg. Luk. XVI: 9. 
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| her fille graf, waar den fterveling voor eeu- 
wig geen kommer drukt. Verg. Sir. XLVI: 

zo. XLIX: ro., welke laatfte verklaring ook 
geenzins (trijdt met den famenhang, In allen 

gevalle is deze plaats voor het geloof van den 
fchrijver van Tobias boek omtrent de voort- 

during der ziele na den dood des lichaams niet 
beflisfend. 

S 14 

Vervolg. Wat leren het Boek der Wijsheid, 
en andere latere Boeken, van deze on= 

flerfiijkheid der ziel? 

Volgens het gewoon, en, naar mij voors 

komt, recht gevoelen der Uitleggeren, wordt 

in het Boek der Wijsheid de voortduring der 

ziel na den dood des lichaams duidelijk ge- 

leerd (91). De volgende plaatzen dezes 
boeks 

| CD C. W. Fluegge, in zijne Gefch. des Glaubens an 
Unfterblichkeit enz. 1 Th. abfchn. IV. ftelt voor- 

eerst de denkbeelden van het Boek der Wijsheid 

over de voortduring van den geest naar de algemeen 

aangenomen opvattingen voor, doch voegt er aan het 

flot vandit voorftel bij, p. 149. ‚‚ Bne menigte van 

verfchijningen in dit boek heben ons vast overtuigd, 

det wij de redeneringen van ‘den fchrijver niet toe 
M over 
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boeks (92) mogen hier van ten bewijze 
ftrekken. } 

H, I: 13 —. 

God fchiep den dood niet, N 
. Zijne vreuchd is het niet der levenden ver= 

nietiging, ‚’ 
Om te zijn fchiep hij alles 

Tot geluk fchiep Hij het geen is. 4 

Geen kiem des verderfs is in de fcheppiog, 
Op aarde is niet het rijk des doods, 
Rechtfchapenheid OE nen aan. 

Nos 
over het graf uitftrekken, maar geheel tot di 
leven bepalen moeten”. Hij beloofde: „op ene 
andere plaats den Oordeelkundigen alles op te ge 

ven, wat tot de zaak betrekking heeft, en het 

geen hen, naar hij hoopte, zo ver brengen 
om in het Boek der Wijsheid in % wid 

meer te zoeken dan er in te vinden is”. Zo veel 

ik wete heeft F/wegge aan deze belofte nog niet 

voldaan, en derhalve blijft het inmiddels bijde tot 

dus ver aangenomene refultaten. 

(92) Wij zonderen alles af, wat op de leer van dd toe, 

komende rechtvaardige vergelding van goed en 

kwaad, en van de heerlijkheid der rechtvaardigen, 

ene nadere betrekking heeft, om dat daar van op 

zijne plaats zal gefproken worden. Ee 
4 
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Nog bepaalder verklaart zich de fchrijver daar 
over aan hetflotdes tweden Hoofddeels. Ter« 

ftond in deszelfs begin worden ruwe menfchen 

Sprekend ingevoerd, welke alle voortduring 
na den dood lochenen, en vermetel beweren ; 

dat met den dood alles gedaan is: 

Verkeerdelijk fpreken zij bij zich zelven 
(de goddelozen, ársfZeis, H.I: 16.) 

Kort is ons leven, en vol van moeite (93): 

Tegen den dood is geen redmiddel, 
Uit de onderaardfche wereld keerde nog 

niemand te rug. 

Toevallig was onze geboorte: 

Eens zal het zijn, als waren wij er nooit 
geweest. 

Rook is de adem onzer neus, 

Een vonkjen van het zich bewegend hart 
Is de hoorbare adem. 

Wordt het vonkjen uitgebluscht, 
Dan verftuift het lichaam in asch5 

De geest vervliegt, vergaat als de lucht. 

Ras is onze naam vergeten; 
Nies 

€93) Machtigall's overzetting, met Enige veranderingen, 

tot welke de recenfie in de N. A» D. Bibliothek 
LIV Bd, z fl. p. 444. aanleiding gegeven heeft. 

M 2 
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Niemand denkt eraan, wat wij deden. 
Ons leven gaat verbij 
Gelijk het {poor der wolken, 
Verdrijft gelijk de nevel, 

Vervolgd door de ftralea der zon, 
Door derzelver gloeiende hicte nedergedrukt. 
Aan het voorbijtrekken der fchaduw gelijke 

ons leven. 

Maar eenmaal fterfc de mensch: 
_ Verzégeld zijn de poorten des fchimmenrijks, 
Niemand keert immer te rug. 

Overeenkomttig met deze denkwijze gaan zij 
ook te werk. Levensgenot is het enig doel, 
waar naar zij ftreven, vs. 69 (94). Zij 

vere 

(94) Deze plaats gaf wel voornamelijk aanleiding aan 

Eichhorn, om te beweren; dat dit Boek der Wijse 

heid fporen in zich had van Epicurifche denkbeele 

den. (Einleit. ín d. Apokr. Schr. des A. Te 
p. 187.) Schléisner, in de Goetting. Biblioth. der 
neueften Theol, Litter, II Bd. 5 ft. p. 760. heeft 

daar tegen aangemerkt, dat de H. II: 2 — voorko. 
mende taal der vrijdenkers veelmeer Sadduceeuwsch 

is, Matth. XXII: eg. Hand, XXIII: 8. Ik voeg 

er nog bij , dat ook reeds in de kanonieke Boeken 

den roekelozen ondeugdzamen mensch foortgelijke 
taal wordt in den mond gelegd, bij voorbeeld, 
Je“. XXII: 13. H. LVI: Ia. 



per APOCRIJFE BOEKEN pes OT. 181 

verdrukken den rechtvaardigen, wiens gedrag 

hun tot ean verwijt dient; zij verfchonen niet 

den grijsaard noch de weduw ; zij lochenen 
al het onderfcheid tusfchen recht en onrecht, 

en fpotten met het geloof aan ene rechtvaar- 
dige vergelding, vs. To—=2o. Hierna vat nu 

de fchrijver des boeks het woord op , en zege 

VS 21 24e 

Zo fpreken de bedillers — en dwalen , 
Verblind door boosheid; 

Zij kennen genen godsdienst, 
Geloven gene beloning 
Eens onftraffelijken wandels; 

Gene vergelding voor onberispelijke zielen, 
En evenwel — God fchiep den mensch 

niet ten verderve;, 

__Naar zijn beeld fchiep Hij hem , Hem gelijk: 

Door ’duivels nijd kwam de dood in de 
wereld, 

En zijne medegenoten hitzen hem aan, 

Uit deze betuiging volgt duidelijk, dat her 
geloof aan Gods rechtvaardigheid leidt toc 

het geloof aan de voortduring van den geest; 
_dat de leer der onfterflijkheid bij den fchrijver 

dezes boeks met zijne denkbeelden over den 

oorfprong, van het kwaad naauw verbonden 
M 3 was, 

| 
| 

| 
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was, en dat hij ene oorfprongelijke beftems 

ming des menfchen tot onfterflijkheid, wels 
ke door de zonde geftoord was gewordeng 
aangenomen heefte _ 

Deze zelfde {chrijver beweert, dat de ziee 

len der deugdzamen in Gods hand zijn, en 
dat hen geen ongemak treffe, H, III: 1. dae 
zij, wanneer zij ook vroeg fterven, tot rust 

komen, H, IV: 1, dat dezelve eeuwig 

len leven, dat God hen beloont, de Aller 
hoogfte voor hun zorgt, H‚, V: 15. Dam, 
de deugdzamen zullen niet alleen woortleveng 
vromen en ondeugenden zullen na den dood 
des lichaams niet blote krachteloze fchaduwen 

zijn, maar zullen hunne perfoonlijkheid bes 
houden, en bewustheid van hunnen vorig 
toeftand hebben, 

hi 
* 
H 

H. IV: zo, heet het van de ondeugendens 

Dan zullen zij verfchijnen Te 
Met hunne zondenlijst, 
Onzeker, wat van hen worden zal Cad 

verg, IX: 14.) ‘ 
Hunne zonde zal tegen hen getuigen in 

En hen veroordelen, ‘ 
…* 

ke 
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H. V's I Td 

Dan ftaat hij daar, de vrome, 
Met een vrij open gezicht 
Voor de ogen zijner verdrukkers;, 
Die zijn moeitevol leven befchimpten. 
Ontzetten zullen zij zich 
Bij dat hen verfchrikkend gezicht , 

Verfteld ftaan over zijn nooit verwacht 
geluk, 

\__Vol van droefheid en diep zuchtend zeggen 
zij dan: 

„, Dat ishij, dien wij lachende kefstatslen 8 
„> Wij dwazen hielden zijn leven voor dolheid 

„, En zijn einde voor fchande, 
___ Hoe zit hij nu onder de zonen van Jehova, 

» Verkeert onder Gods uitverkoornen, 

enz, (95 )e 

Dat 

€95) Nachtigall, maakt ter dezer pl, de aanmerking, 

dat dit voorftel (t welk hij aan enen Wijzen , die van 

den fchrijver der overige opftellen onderfcheiden 

js, toefchrijft) met opzicht der voordragt van de 
wijze der voortduring ma den dood van de andere 

fchrijveren ina dit boek verfchilt. Hij zegt: „ De 

meeste Wijzen dezer verzameling kondigen den bo- 
zen met den dood vernietiging aan, en laten alleen 

de goeden, in de bewustheid van welgedaan te 

hebben, gelukkig leven. Doch deze Wijsgeer laar 

M 4 ook 
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Dat de fchrijver dezes boeks H. III: 145 
van ene andere plaats dan den Hades gewaagt, 
waar de zielen der rechtfchapenen voortleven, 
zal beneden nader uit elkander gezet worden, 
Volgens H,Xil: 1. is de onvergangelijke 
adem van God in alle menfchen, 

In het twede Boek der Makkabeërs vinden 

wij 
« 

ook de bozen, met de bewustheid hunner euvel 

daden, voortleven , en vol van berouw en met vie 

sig verlangen zien op de gelukkige vererers van 
Jehova, en hen in het gemis des geluks hunne firaf 
vinden”. Zie Henkes N. Magaz. für Religionse 
philofophie. &c. II Bd. II ft, p. 470 in de noot. 

verg. I ft. p.94. Nachtigall’s B, d. Wijsh. in de noot. 

Dan, het fchijnt mij nog in genen dele uitgemaakt 

te zijn, dat in andere plaatfen dezes boeks eng 
vernietiging der goddeloozen gefteld wordt, want 

de plaatzen, welke men daar toe zoude kunnen 

brengen, H. Il: rr, 17—19. IV: 18, 19, V: 14. 

laten ook de verklaring toe van enen ongelukkigen 

toeftard, van ene vergeeftche hoop dier meo 

om ongeftraft te blijven enz, verg. H. Ml: Ioj 

en IV: 19, so, in verband en ter ophel 

der gebruikte fpreekwijze, H. XIII: ro. Hete 

__gelfde geldt insgelijks van het geen Bretfchneiders 

te 2. pl. p. 307. wil, dat volgens den fchrijver 
van het Boek der Wijsh. de ondeugendeu wel na 

den dood nog enigen tijd zullen voortduren, om 

de gelukzaligheid der vromen te zien, en hunne 

eigen dwaasheid te betreuren, doch dan na een gêe 

houden gericht verdelgd zullen worden. 
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wij allezins reeds het denkbeeld van voortdu- 

ring na den dood: want H. VI: 26, zegt 

Eliezer: ik kan, leverd of dood, de handen 

van God niet ontvlieden. Of evenwel dic 

boek enen op den dood onmiddelijk volgen- 

den ftaat met bewustheid aanneme, laat zich 

niet met zekerheid beflisfen. Het fchijnct, als 

of, volgens dit boek, het gevoel van geluk- 

zaligheid en ellende eerst begint met de ber- 

leving des lichaams (zie den volg. $.), van 
welke het Boek der Wijsh. niet melde. Even- 

wel verdient ene plaats uit dit twede boek der 

Makk., welke op den ftaat na den dood doelt, 

hier aangehaald te worden. Zij fchijnt de 
mening te veronderftellen, dat de geftorvene 

de verrichtingen van hun vorig leven voort- 

zetten, Het is wel flechts een droom, wel- 

ken Judas de Makkabeër verhaalt, doch daar 

deze droom buiten twijfel van den fchrijver 

des boeks verdicht is, en hij bij de verdich- 

ting zeker het oog had op de denkbeelden, 

welke men zich toenmaals van den ftaat der 

afgeftorvenen maakte, zo kan men deze daar 
uit leren kennen. Namelijk Judas de Makka- 

beër verhaalt 2 Makk. XV: ze, tot bemoe- 

diging der zijnen in hunnen bedenkelijken toe- 
ftand, dat hij Onias, enen voormaligen, zeer 

eerwaardigen Hogenpriester de handen had 

5 zien 
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zien opheffen, en voor het ganfche Israëlitie 
fche volk bidden: dat hier op nog een ander 
man verfchenen was, van welken Onias, op 
gedane navraag, gezegd had, dat het Jeremias 
was , Gods Profeet, welke veel voor het volk 
en de heilige ftad bad, Reeds Grotius heeft 
bij deze plaats aangemerkt, dat het de ftelling, 

indien niet van alle, althans van de meeste Joe 

den was, dat de van het lichaam ontklede zie. 

len het aandenken aan hun, welke zij hier te 
rug hadden gelaten, niet volkomen verloren, _ 

maar ook zelfs voor hun volk en voor hunne 
beminden tot God baden (96). Frisch in 
de meermalen aangehaalde verhandeling (97) 

maakt uit deze plaats het geloof op der Ise 
raëlleren van den toenmaligen tijd, datde afe 

geftorvene in hun nieuwen toeftand hunne tot 
hiertoe verrichte bezigheden voortzetten; en _ 

C. W. Fluegge (98) leidt er uit af als denke 
wijze van dien tijd, dat de opgeftane (liever 
evenwel: de ten beteren leven overgegane )} 

(96) Grotius in annot. ad he L Hij beroept zich ter 
bevestiging op ene plaats van Je/ephus. 

(oz) In Eichhorns’s allgem, Bibl, der bibl. Liters. 
IV Bd, IV fl. p. 693 694 

(98) Gefchichte des Glaubens an Unfterblichkeit &€ 
1 Bd. Vi Abíchn, p. 227. 3 
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elkander wederzien en herkennen zullen, om 

dat Judas Onias herkend heeft. Dit bewijs 
echter is zeer zwak, of veel meer geheel geen 
bewijs. Want in dit verhaal wordt duidelijk 
veronderfteld, dat Judas dat gezicht bij zijn 

leven nog gehad heeft. Veeleer liet het zich 
uit die omftandigheid, dat Onias den Profeet 
Jeremias kende, afleiden, dat het toenmaals 
volksgeloof was, dat de overledene vrome 
Joden in hunnen nieuwen toeftand met de 
vooruitgegane grote mannen hunner natie na« 

dere kennis maken, en hunnen omgang genie= 

ten zouden. 
Het vierde Boek der Makkabeërs, een Egijp- 

tisch voortbrengfel , ftelt een eeuwig zalig le= 

ven voor de vromen, H. XV: 3. XVI: er, 
XVII: 18 en elders, en eeuwige ftraf voor 
de ondeugenden, H‚IX: g. X:15, XII: 12, 
XII: 14. 

In den Pfeudo.- Esras H. VIlT: 1. vinden 
wij de ftelling, dat de Allerhoogtte om veler 
wil het tegenwoordig leven gemaakt heeft, 
doch het zoekomende om weiniger wil; waar 

om er dan ook paar vs, 3, velen gefchapen 
worden, doch maar weinigen zalig zallen 

worden, Dan deze flelling in een boek van 
zeer jongen oorfprong zal veelligt met meer 
gronden beneden aangevoerd worden, wan- 

neer 
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neer wij van de toekomende zaligheid der 
rechtvaardigen fpreken zullen. 

$ 15. 

Leer der Opftanding volgéns de Apokrije 

fen (99). 

In enige plaatzen der Profeten, bij voors 
beeld Jef. XXVI: 19. Ezech. XXXVIL: 1m 
Dan. XII: e. wordt duidelijk gedoeld op het 
geloof aan de herleving der dode lichamen, 

Inden men ook al wilde toegeven, dat in de= 
ze 

(99) Verg. behalve de aangehaalde verhandeling van 
Frisch, de volgende fchriften: C, F. Stäudlin, 

dotrinae de futura corperum exanimatorum inftaus 

ratione hiftoria: in Welthufen , Kuinoel & Ruperti, 

Comment. theol, vol. Í, in primis, p. 274 — 278 

C W. Fluegge, Gefchichte des Glaubens an Une 

gterblichkeit, Auferftehuag &c. I Th. VI Abfchn. 

p. 219 J.G. Herder, von der Auferftehung, 

als Glaubens gefchichte und Lebre, 1794. 8vo. p» 

16—. WW. C, L. Ziegler , kurze Gefchichtsent- 

wickelung der Lehre von der Auferftehung unter 

den Hebraeern, en Henke’s Magazin fúr Religions= 

philofophie &c. V Bd. Ifl. p. 1—48.; en ver 

meerderd in des fchrijvers Theolog. Abhandlungen 

II Bd, Goetting. 1804. n, Ill. Bresfchneider, 

ta pl. $. 5% p. 318—: 
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ze plaatzen van zulk ene levendmaking nier 
het naast en in den eigenlijken zin gefproken 
worde, zo laat zich evenwel zo veel bepalen, 

dat bij hect daar gekozen voorftel het geloof 
aan zulk ene wederlevendmaking ten grond 
lag (roo); of dat althans daar uit ligt aan= 
leiding konde genomen worden, om het denk- 

beeld van zulk ene levendmaking verder te 
ontwikkelen en te befchaven. Het laat zich 
vermoeden , dat insgelijks ín de Apokrijfe 

Boeken het geloof aan zulk ene wederlevend- 

making zal voorkomen, om dat het in ’% al- 

gemeen den mensch, hoe zinnelijker hij is, 
dies te zwarer valt, de voortduring des gees. 

tes zonder enig orgaan (lichamelijk werktuig > 
zich voor te ftellen. Ondertusfchen vindt 

men bij Sirach in verfcheidene boven reeds 

aangehaalde plaarzen, in welke men dir geloof 

verwachten zoude, geen fpoor daarvan. Veel 
meer zegt dezelve H, XL: rr. geheel in 
% algemeen: 

Wat van de aarde gekomen is, moet ook 
weder tot aarde worden , 

Gelijk de wateren alle terugvloeien tot in 
de zee. zon- 

(roo ) Doederlein Inftitutio Theologt Christiani, P. 1, 
$. 282, p. 420. edit, 3. Ziegler, Theo. Ab 

hand), ct. a, pl, 
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zonder dat hier uit boegenaamd van de hoop. 

ener herleving uit het ftof gemeld wordt. 
Of de plaatzen, in welke van het groenetì 

der dode beenderen gefproken wordt, H, 
XLVI: re, XLIX: ro. iets gelijkends met 
zulk ene hoop van herleving bevatten (1), 
is fteeds nog twijfelachtig (2). In het eerfie — 
boek der Makkabeërs heerscht omtrent dit ftuk_ 

een diep ftilzwijgen, Het Boek der Wijsheid 
fpreekt wel van onfterflijkheid der ziel, dere 

zelver vereniging met God, van gericht en 
vergelding; doch van opftanding vinden wij _ 
in dit boek niets. „De zielen der vromen 
9» Zijn in Gods hand, en gene ellende treft 
» dezelve””, dat is de befchrijving, welke 
dit boek van derzelver toeftand na den dood 

maakt ; van het lot des lichaams wordt ge= 
zwegen (3): ë 

In 
C1) Velthufen, Comm. theol. cit. p. 64 
(2) De plaats H. XLVIIL: 11, is onzeker. Bretfchnete 

der, t. A. Ple P. 300 

(3) Men kan hier het geloof aan de herleving des 
lichaams te minder verwachten, daar de fchrijvet 
dezes boeks het lichaam voor eem’ last hield, 

welke den geest bindt. H. IX: 15. De woorden 

H. XVI: 3. Gij voert naar beneden inde poorten 

des Hades, en voert wederom uit: zijn als ene 
blote uitbeelding der magt over leven en doed op 
te vatten. 
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In het twede boek der Makk. daarentegen 
vinden wij het denkbeeld van de opftanding 

reeds ontwikkeld, en in het volksgeloof inge- 

bragt. Ondertusfchen kunnen wij uiet dat 
boek niet tot het ten tijde der Makkabeeuw- 

fche Helden heerfchend geloof , maar, ten 
naauwften genomen , alleen tot de denkwijze 
befluiten , welke ten tijde van den opfteller 

dezes tweden boeks der Makke plaats had. 

Want wie ftaat er ons borg voor, dat deze 
fchrijver, wien zeker een groot gedeelte der 

inkleding, welke van de zuivere gefchiedenis 
wel is aftezonderen , toebehoort, niet zijne 
denkbeelden, of de denkbeelden van zijnen 

tijd aan een’ vroegeren tijd geleend heeft (4)? 
In 

(4) De fchrijver van dit boek laat de aangevoerde per- 
fonen naar zijn geloof, of naar hetgeloof van den 

gefchiedboeker fpreken, welken hij famentrekt, 

en om wiens trouw hij volgens zijne eigen bekente- 

pis zich niet bekommert (H. II: 31 — ) Het is 

daarom mis, wanneer men, gelijk Flatt, in ’ 

twede ftuk der Memorabilien van Pau/us p. 157. 
en Staädlin, t. a. pl. p- 278, uit dit boek de 

gevoelevs van den tijd der Makkabeërs bepalen wil. 

Alleenlijk laten zich de denkbeelden des Schrijvers 

van dit boek, of die van zijnen leeftijd daar uit 

bepalen. Staüd/in, maaktwelt. a. pl. de aanmer- 

king: ‚, Suspicaris forafle, hiforicum fuae geratis 

fen- 
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In de van dezen fchrijver verhaalde gefchieden 
nis van de rechtspleging dier Joodfche moeder 

met hare zeven zonen , worden aan dezelve 

zodanige woorden in den mond gelegd, wel. 
ke voor het geloof aan de herleving des 
lichaams , onder verfcheidene wijzigingen, 
getuigen. De twede dezer broederen fprak 
bij zijn’ laatften ademtogt (2 Makk. VII: 9.js 
„ Gij, wreedaard! (Zaswp) neemt ons wel 
tegenwoordig het leven, maar de Koning der 
wereld zal ons, daar wij voor zijne wet ftere 
ven, tot een eeuwig herleven weder opweks 
ken” (eis diwviov àvafdwow Cons újuas dude 
5noet.) De derde biedt zonder weigering 

tong 

fententiam antiquitati tribuifle, Sed ipfe a Maccae 

baeorum aetate parum remotus fuit” (doch dit is 

nietbewezen) en XII: 44. met zo vele woorden: 
» Expiationem pro defun@tis fa@tum inanem, imo 
nugas fuiffe, nifi fpes refurrectionis fueri”. Doch 
wie weet, of ook niet dat naricht van een zoenoffef 
van Judas den Makkabeër voer de doden onder de 
legenden behoort? Dat ten tijde der Makkabeêërs 

het geloof aan op(tanding en onfterflijkheid niet one 

bekend geweest is, kan men fteeds laten gelden; 

doch of men juist zo daar over gedacht en zich 

uitgedrukt hebbe, als de fchrijver van het twede 
boek der Makk, het den perfonen, door hem ine 

gevoerd, in den mond legt, is nog alene andere vraage 
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tong en handen aan ter‘marteling, en {preekt : 

’, ik heb ze van God, voor Gods wet geef 

„ik ze over, van Hem hoop ik ze weder te 

> bekomen” («as map aörov Taura Tam 

&Amiëw nopioaadu , Ve It.) In denzelfden 

toon fpreekt de vierde: ‚„het is fchoon, men- 

‚ fchelijke uitzichten te laten varen, en god- 

‚ delijke te verwachten ; en van God wes 

„ derom opgewekt te worden: doch gij, 

‚ Koning! hebt gene opftanding tot een (zas 

‚ lig) leven te verwachten”. (cor pev yap 

kvazuars els Conv (5) ou es, vs. 14.) De 

aanfpraak der moeder aan hare zonen, om de- 

gelye tot ftandvastigheid aan te moedigen; 

verdient nog aangehaald te worden: „, Geest 

„en leven hebt gij niet van mij; ik heb u 

i, UW lichaam niet gevormd. De fchepper 

‚ der wereld, welke den mensch gefchapen 

heeft, zal daarom ook uw’ geest en leven 

» gunftig wedergeven (ro mveuga zat Tuv 

5 Conv pav Tad &modwoer ) het welk gij om 

„> Zijne wet laat” (úmepopare, VS. 23.) (6). 

Enis 

ê5) Joan. V: 29: 
C6) Het ogfte vs. zoude ook wel, naar Luthers ovef. 

zetting, hler op kumnen geduid worden; doch in 

het Grieksch ontbreekt een middendenkbeeld, dat 

| N aans 
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Enige andere hoofdplaatzen van dit boek 
mogen wij ook niet verbijgaan. Volgens 

H. XII: 43. wilde Judas de Makkabeër zijne 
in den flag gefueuvelde broeders begraven, en 

vond bij hen alle kleinodien van afgodsbeel. 
den verftoken, welke men in ene plunderin 
buit gemaakt had, Men geloofde, dar zij 
han zonde met den dood hadden moeten boe: 

Judas de Makkabeër liet een gebed en 
ei, dee voor hun doen, om de gefneuvels 
den, op wier herleving hij het oog had, te 
ontzondigen. De fchrijver des boeks maake 
hier bij de volgende aanmerking: (vs. 44, 
45) »> Indien Judas niet geloofd had aan de 
» Opftanding der doden, dan zoude het ime 
3, mers overvloedig en dwaas geweest zijn, 

„‚ voor hun te offeren en te bidden. Doch 
s daar hij geloofde, dat zij, welke als wa: 

»> re Godsvererers ftierven, den fchoonften 

9, loon te verwachten hadden , zo was het 

» Ene heilige en vrome gedachte, de ee 
3, venen volkomen te ontzondigen” 

Hiertoe behoort eindelijk het verhaal van 
Pha- 

aangevuld moet worden, om den —= zeker zeer 

waarfchijnlijken — zin voort te hehe. bis 

Luther ean deze plaats gaf, 
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Phazes, welke om de foldaten van Nikanor, 
welke hem tot een’ fchrikkelijken marteldood 
voeren wilden, te ontgaan, enen vrijwilligen 

dood verkoos. Hij valt in zijn zwaard, ftort 

zich van den muur, loopt, terwijl hij zo nog 
den gewenschten dood niet vindt, bloedend 

op een rots, werpt zijne ingewanden van 

zich, en roept, eer hij fterft, nog tot den 

Heer des geestes en des levens, dar Hij hem 
dezelve wedergeven mogt (ravra aörw pad 
drmrodovvar (7), H. XIV: 46. Herder noemt 
het hier opgegeven geloof van dezen man een 
geloof volgens ruwe krijgsmanter. En van 
zeer grove zinnelijke denkbeelden is het alle- 
zins niet vrij. 
__Hoop derhalve op de herleving overwon de 
vrees des doods: bij de Joodfche martelaren 

‘voor hun geloof en hunne wer. Zij zagen 

\op God, den oorfprong dés levens, volgens 
‚die boek, en troostten zich daar mede, dat 

| Hij 
5 Deze uitdrukking lijdt wel ene dubbele verklaring „ 

| want zij kan even goed betrekkelijk worden gee 

| maakt op Can en zwvwa, als op ze ëvrepu: doch , 

| haar de analogie met de plaats H VII: 11, te re. 

kenen, flaat zij op het laatftez en de zaak blijft 

volkomen dezelfde, al ware ook de even aange- 

haalde plaats bewijzend. 

N s 
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Hij hen zoude opwekken, en hun hunne lichae 
men wedergeven. Doch wat volgt nu nader 
uit de aangehaalde plaatzen? 

4.) In het algemeen doelen alle deze plaats 
zen op het geloof aan de voortduring 
der afgeftorvenen na den dood, 

b.) Uic het zoenoffer van Judas den Make 
kabeër voor de overledenen kan men 
veelligt afleiden , dat men den ftaat 
van beloning en ftraf niet terftond na 
den dood liet aanvangen, daar hij het 
met opzicht tot de opftanding (úrep 
&wvasaaews dradoyiEopevoe) zal gedaan 
hebben. 

c.) De denkbeelden van onfterflijkheid en 
opftanding worden niet behoorlijk van 

elkander afgefcheiden, maar zelfs fom= 
tijds met elkander verwisfeld. Dit tg 
nen de plaatzen uit het zevende Hoofdft. 

d.) Des niettegenftaande was men, gelijk 
uit het boven aangehaalde zoenoffer 
blijkt, in het geloof aan de oplaag 
zeer vast. 

€.) Opftanding ten leven of ter zaligheid 
wordt duidelijk beweerd woor de vroe 
me Israëllers te zijn, CH. VII: 12.) 
Of de goddelozen, of de Heidenfche 
vervolgers geheel niet opftaan, of al: 

| leen 
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leen maar aan de opftanding ter zalig- 
heid geen deel hebben, volgt uit deze 
plaats niet duidelijk, waarom ten de- 

zen opzichte het toenmalig geloof der 
Joden onbepaald mag gelaten worden. 

f-) Uit de laarzen H. Vil: rr, en XIV: 
46. blijkt, da: men ene wederlevend- 

making juist van hetzelfde ontzield 
lichaam als zodanig (zonder verheer= 

lijking, mutatio in melius) aannam, 
en flechts geloofde, dat de verminkte 
of verlore ledematen, (tong, oren, 

ingewanden ) herfteld worden. 

In den Pfeudo-Esras H. Il: t6, 23. en 
IV: 42 ‚, wordt ene wederlevendmaking der 
doden, en hunne terugkering tot de aarde te- 

vens gefteld, “geen wij hier nog ten {lotte 

‚met een woord opmerken, 

$ 26 

Vergelding (8). 

| Het is ene bekende zaak, dat God în de 
‚H, Schriften des Ouden Testaments, als de 

re- 

€2) Bretfehneider, te 2 pl. Se 53=—55e Ps, 293 CB, 
| volgg. 

N 3 
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regeerder en richter der wereld, als de rechte 
vaardige vergelder van het goede en kwade 
dikwijls wordt voorgefteld. In de Psalmen 
en Profeten in * bijzonder wordt de da 
lijke of gedreigde verftoring des ee 
welk de goddelozen langen tijd gevoten, 
terwijl de vromen in nood en ellende leef. 
den, als ook de dadelijke of gedreigde oms 
kering van gehele volkeren en rijken, wel 
een’ langen tijd de Israëllers onder het 
hielden, als een tijd van gerechrelijk , do 
God gehouden onderzoek getekend; als ea 
tijd, waarop Hij zijn beflisfend vonnis ove 
de vromen en goddelozen, de Joden en Hei 

denen, en derzelver volgende lotgevallen ui 

fpreken, gene belonen en zegenen, deze ver 
nederen en ftraffen zal, Deze tijd heet e 
dag der bezoeking Jef. X: 3. Jer. VIll: 1& 
X: 15, terwijl evenwel de beide eerfte plaats 
zen van het Joodfche volk handelen. Di 
denkbeeld wordt in meer getuigenisfen der 

Psalmen, Ps. IX, X, Xl: 4 —, en vooral 
der Profeten verder ontwikkeld, Jef. LAVE 

18. Dar, VII: 9, ro. Joël IV‚,a, ma 

CMich. iV, 12, 13.) Zeph. HI: 8., en é 

is wel niet aan te twijfslen, dat deze of dier. 
gelijke plaatzen der Profeten, in verband meg 

de op ene toekomende rechtvaardige vergel= 

ding 
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ding doelende plaats, Pred, Xi: 14, tot vere 

dere befchaving der denkbeelden aangaande 
deze vergelding aanleiding gegeven hebben; 
en daar bij ten grondflag gelegd zijn ge- 

worden. 
‚ Gaan wij nu tot de Apokrijfen over, dan 
vinden wij zeker bij Sirach gedurige melding 

van een rechtvaardig gericht, dat de mensch 
wegens zijn gedrag te wachten heeft, en ene 

rechtvaardige vergelding, bij voorbeeld, H. 

XVI: 13, 14. (XVII: 19,20.) H. XVIII: 
20, 24. (23-) waar van ene zpiois, Ene wpa 

emicnomúg En wyeepa TeheuryG, enen zapog. 

Endinyoewe, een oordeel, ene uure der bezoe» 

king, een dag des doods, een tijd der ftraf, 
gefproken wordt; H. XXXil: 11 — 19, waar 
geleerd wordt, dat God richter is, dat er bij 

Hem geen aanzien des perfoons plaats vinde „ 
dat de flraf niet zal achterblijven, dat Hij 

een’ iegelijk’ geven zal naar zijne werken, 
en belonen naar verdienfte, Ondertusfchen 

geven alle deze uitdrukkingen. niets verder te 
kennen, dan ene in dit leven te verwachten 

vergelding , waar voor de famenhang dezer 
plaarzen duidelijk fpreekt, 

Andere plaatzen fchijnen wel meer betrek- 
kelijk te zijn tot ene toekomende vergelding, 

bij voorbeeld H. XI: 26, (27.), waar de 
st 4 tinie 
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erinnering voorafgaat , om in geluk zo wel 
als in ongeluk aan de wisfelvalligheid der 

dingen te gedenken; 

Want het is ligt voor den Heer om ten da. 
ge des eindes den mensch te vergelden 
naar zijn gedrag, ” 

en vs. 284, 

Aan het einde des menfchen worden zijne 
werken openbaar, 

1 

want, supa TEÀsurys kan niet wel van eem 

hogen ouderdom, van het aannaderend les 

venseinde gebruikt worden, het welk zommis 

ge gewilt, en daar uit beftoten hebben , dat 

uit de van Sirach gekozene woorden niet met 
vereischte duidelijkheid volgt, dat hij aan ene 
vergelding, eerst na den dood te verwachten, 

gedacht hebbe, (verg. H. IX; 11, 12.) 

H. XXI: 9, ro, 

Der goddelozen bende is een hoop. vlas, 
En de verterende vlam hunne voleinding, 
De weg der zondaren is met ftenen gevloerd 

(effen „ligt, aangenaam om te bewandelen), 
Maar aan deszelfs einde is de kuil der Hades. 

Hier 
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Hier legt ook wel het algemeen-denkbeeld ten 
grondflag , dat het op den duur den zondaar 
niet wel kan gaan, dat ten laatfte de verdien- 

‚de ftraf hem onfeilbaar en onverwacht over= 

valt, (ene diergelijke plaats vindt men H. 
XXVIII: ro, De leeuw vervolgt het wild, 

zo ook de zonde den boosdoener, vergel, 
H. XL: 13 —.) 

H, XLI: 8e 

Wee u, gij goddelozên! 

Die verwaarloost de wet des Allerhoogftens 
Wordt gij geboren, gij wordt geboren ten 

vloek; 

Sterft gij, zo is de vloek uw deel, 
Wat van de aarde is, keert tot de aarde 

terug, 
Zo de goddelozen van vloek tot verderf, 

_ Menfchen dragen rouw over hunnelichamen, 

Maar de naam der zondaren (der ziet goe- 

den, oùn &yalwy voor où deyabov: djap= 
zohwy is veelligt ene glosfe) worde uits 
gedelgd, 

Hier worden wij ook maar gewezen op den 
vloek, welke den zondaar volgt, en de ver- 

N 5 vloe= 
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vloekingen van zijnen naam, wanneer hij al 
lang dood is. à 

Van de beloning der reehevaardigd is het 
in’c lot van dit boek, H. Ll: 30, (of 38.) 

Werke uw werk (dat u aanbevolen is) 
voor den tijd (veelligt: eer her te laat 
is, zo lang gij nog kunt.) 

Zo zal het u uwen loon geven op zijnen tijd, 

Intusfchen is ook deze uitfpraak niet bepaald, 
en het blijft fteeds mogelijk, dar wij hieral. 
leen aan aardfche beloningen te denken heb- 

ben. Keupos görov zoude den tijd kunnen aan- 
wijzen, welke God behaagt, dien Hij bepaald — 
heeft. Alehans zoude ik hee liever zo verkla — 

ren, dan met Grotius: ‚cum maxime opus 

„, habebitis ”. 

In het wede Boek der Makkab, vinden wij — 
het denkbeeld ener rechtvaardige vergelding, — 

{ welke na dit leven volgen zal, reeds zeer be- — 
paald uitgedrukt: „De handen van God kan 

s, ik niet ontvluchten, ik moge leven of dood 
2. Zijn”, zegt Eleafar H. Vl: 26, De ge- 

martelde jongeling verklaart , H. VII: 14, 
voor Antiochus: dat hij niet tot de opftanding 

des levens komen zoude. Een ander broeder 

dreigt dezen zelfden Koning met de rechtvaar* 
a 
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dige ftraffen van God, welke hij nier zoude 

kunnen ontgaan, vs. 34 — 37. Hoofdzake- 

lijk coch zal hiermede wel gezien worden op 
tijdelijke flraffen van God (vs. 37. verg. He 
IX, vooral vs. 11—13.) zonder juist van - 
ftraffen na den dood melding te maken, die 
evenwel hier niet geheel en al worden uitge= 

floten (9). 

Ene bijzondere melding verdienen de denk» 

beelden, welke over dit gewigtig onderwerp 

heerfchen in het boek der Wijsheid. De boe 

ven aangehaalde profetifche uitfpraken gaven 

den fchrijver dezes boeks aanleiding, om de 
be- 

(9) Het geen Fluegge, in zijne Gefchichte des Glaubens 

an Unfterbl. &c. [Th. VI abfchn. p. 347, zegt: 

s, Wanneer de Joodíche martelaars Antiochus &swnior 
Bacuvor dra zupos, en diwytov up «ar Baauveus ds 26 

ÖÀor zov diwva oùx dvurovow dreigen , zo lier zich zeker 

uit deze beelden al het een’ en ander afleiden”, 

zulks moet men toch niet verwarren mer het geen 

hij kort te voren van zijne uit het twede Boek 

der Makk. getrokken refultaten over den ftaat der 

vergelding na den dood erinnert. Want deze uits 

drukkingen worden niet gevonden in het even aan- 

gehaald boek, maar wel in de, gewoonlijk den 

Joodfchen gefchiedfchrijver Po/ephus toegefchres 

vene, verhandeling over de Makkabeërs, of het 

gogeuaamd vierde Boek der Makk, 
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beloning der vromen en de ftraf der bozen 
voor te ftellen als het gevolg van een gerech. 

telijk onderzoek, ’t welk God op enen be- 
ftemden tijd te werk ftellen, en waar in kij 
her beflisfend vonnis over het gedrag der men 

fchen vellen zal. — Er wordt daarom gee 
fproken van een’ xaipos émiokorys , dag van 
thuiszoeken H. III: 7., ene êmicuory buguw 
II: 13., úepa Oveyvwoews, een’ dag van one 
derzoek III: 18., enen ovAdoyssjos djzaprys 
garwv, een bewustzijn of ene oprekening, 

optelling der zonden IV: oo. Dit tijdftip 
wordt van den ftaat, welke onmiddelijk na 

den dood volgt, onderfcheiden. Volgens 
H. III: 1. zijn de zielen der vervolgde, ge- 
dode vromen terftond na den dood in Gods 
hand (zijne bijzondere bewaring (1o)) en 
gene kwaal treft hen ; doch de beloningen 
hunner deugd worden zij eerst deelachtig # 
zaipw Emiouomye (VS. 7e )e Im hect vierde 

Hoofdft, wordt het geen bij den ondeugenden 
terftond op hunnen dood, en het geen bij de 

oprekening hunner zonden (èv cuAAoysopua 
émapruparwy) volgt, nog duidelijker van 

els 

(ro) Enefynonyme uitdrukking H. IV: 17, zwpees degus 
Acaro zor Andora 
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elkander onderfcheiden. In het 18 vs, en ver- 
volgens zegt de fchrijver , dat de onrcchtvaar- 
dige vervolgers der vromen het fchielijk einde 
van dezen zien, en zulks als een bewijs aan- 

nemen, dat zij op de bijzondere befcherming 

van God te vergeefs geroemd hebben, doch 
dat God hen belacht, daar zij met fchande 

zullen vallen, en eeuwig een fpot zijn onder 
de afgefcheidenen ; dat zij pijn zullen gevoe 

len, en hun aandenken verliezen op aarde. 

Dat het nochtans daarmede niet gedaan is. 
Dat er eens een tijd komt, in welken hunne 

zonden hun in % bijzonder voor ogen zullen 
gehouden worden. (H. IV: 20.) Dan zal 
(volgens H‚, V: 1 —) vrees, berouw en 

verwijt hen aangrijpen , met nijd en {marc 

zullen zij de gelukzaligheid zien, tot welke 
de vromen geraken zullen. 

Gods verfchijning ten gerichte over de god. 
delozen, welke de vromen onderdrukt heb- 

ben, wordt H. V: 175 tot 24, in zeer verhe= 
vene uitdrukkingen, ten dele in den fmaak en 

in navolging der Psalmen'en Profeten, diche 
terlijk voorgefteld, De ganfche natuur wa- 
pent zich ter hunner flraf, de Heer der we- 

reld wert zijnen toorn ten zwaardes blikfe= 

men , donderflagen , hagel , watervloeden, 
wervelwinden worden tegen hen in beweging 

ed 
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gezet (11). H. XVII: or. worden zij id 

het bijzonder met dikke duisternis in den oord 
huns verblijfs gedreigd, Namelijk hier wordt 
van de Egijptenaars verhaald, dat ene dikke 
duisternis over hun land gekomen is, en van 
dezelve beweerd, dat zij een beeld geweest 

is der toekomende duisternis, in welke. zij 

wonen zullen. 

Over de gefteldheid der ftraffen, welke de 
goddelozen en ondeugenden te wachten hebe 
ben, drukken zich de Apokrijfen flechts fis 
guurlijk uit. Dit blijkt niet alleen uit de zo 

even bijgebragte plaatzen uit het Boek der 

Wijsheid , maar ook uit andere gezegden, 
bij voorbeeld: 

Sire 

Cri) Bretfchneider t. a pl pe 313. maakt deze gane 
fche tekening betrekkelijk tot de ftraf der goddelozen 

in dit leven ,en beroept zich ten bewijze op vs. 23e 

waar het heet: „ de wetteloosheid zal Aeg gehele 
land (zacar zv yw) verwoesten, en de euveldae 

den de tronen der heerfcheren omverhalen”. Doch 

wanneer men ook dit vers niet met Nachtigall tot 

het volgend hoofd brengen, en een nieuw vertoog 

van een’ anderen Wijzen hier beginnen wil; % geen 

naar mijne gedachten niet wel aangaat, zo kunnen 

dezelve evenwel ook gevoegelijk van een op % 

einde der wereld te verwachten gericht, en ene 

daar mede verbondene algemene omkering van aard- 

fche hoogheid en heerfchappij verklaard worden. 
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Sir. Vll: 16, 17, 

Denk, dat de ffraf niet achterblijft, 

De ftraf des goddelozen is vuur en worme 

Judich XVI: 17. 

Wee den Heidenen, die mijn geflacht ver. 

volgen, 
De Heer, de Alregeerder zal hen ftraffen 

ten dage des gerichts (êv sjzepa zpioews ) 
Om vuur en wormen te geven over hunne 

lichamen , 

En in het gevoel (hunner {marten ) zullen 
zij eeuwig huilen. 

Dat deze figuurlijke fpreekwijze eigenlijk uie 
Jef. LXVI: 24. ontleend, en de woorden 
éwe duwvos wel niet in den flrengften metaphy= 
fifchen zin op te vatten zijn, zal naauwelijks 

behoeven erinnerd te worden. 

Ook wordt in de bijvoegfels tot het boek 
Esther (Esth. X na vs 3e in de LXX.) van 
ene sjzepa npioews , enen gerichtsdag gewag ge« 

maakt, welke evenwel daar niet eerst tot een 

toekomend leven betrokken wordt, 

| $. 17 
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$ am 

Toekomende heerlijke flaat der Recht- 
vaardigen. 

Was eenmaal het geloof aan ene voortdus 
ring der ziel na den dood des lichaams voors 

handen onder de Israëllers, en verenigde zich 

daar mede het zo natuurlijk geloof aan ene 
rechtvaardige vergelding van het goede en 
kwade door den onpartijdigen Richter der wee 
reld en der menfchen: zo konde het niet mise 
fen, of men moest ook een’ toekomenden, 
heerlijken, zaligen taat der vromen en deugd. 
zamen verwachten. En zo vinden wij het dan 
ook, als een gevolg van dat geloof, dadelijk 
in de Apokrijfe Boeken des Ouden Testaments. 
Het zal der moeite niet onwaardig zijn, nog 

in het bijzonder te verzamelen het geen in de= 
ze boeken over de verwachting van zulk enen 
glorierijken {taat der rechtvaardigen; over het 

tijdftip , waarop dezelve beginnen zal; over 
de verblijfplaats der zaligen; en eindelijk over 

de natuur en gefteldheid der hun bereide heers 
lijke voorrechten te vinden is. 

Wat de verwachting van een’ toekomenden 
beteren, heerlijken ftaat der rechtvaardigen 

be= 
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betreft; zo is reeds boven $ 134 erinnerd gé- 
worden, dat de daar voor aangehaalde plaats 
uit Tob. II: 17, 18. (naar den Latijnfchen 
tekst) wel zeer bepaald, doch ook derzelver 
echtheid verdacht is, Zonder bedenking daare 
entegen kunnen voor deze verwachting die 
plaatzen uit het Boek der Wijsheid CH, III: r. 
V: 15.) gebruikt worden , welke boven 

S 14 zijn te berde gebragt. Ook behoort 

hier toe de merkwaardige betuiging van enen 
dier gemartelde Makkabeeuwfche jongelingen, 

a Makk. VII: 36, (12) Mijne broeders; 
„, welke ene korte marteling (zovov) heb- 
„> ben geleden, ftierven (merrwxaat) met 
„‚ Gods belofte aangaande een eeuwig leven”; 
Cene eeuwige gelukzaligheid). Luther heeft 
vertaald: „mijne broeders wachten thans 

het eeuwig leven; en Grotius „ vitam agter= 
s nam ex Dei pato exfpettant” (13). One 

der 

Cr2) Verg. ook de boven $ 15. aangehaalde plaats! 

a Makk. VII: 9. 

€13) Ziegler in Henke’s Magazin lè c. p. 19. iù de noot 
meent, dat deze moeilijke woorden dewar Cwns vre 

Ovmbnunv Osov merrwrars niet wel anders kunnen ges 

red worden , dan dat men bij den genit. de of vens 

invult, gelijk het zeer dikwijls gefchieden moets 

propter vitam aeternam , î, e‚ in {pem vitae aeternae, 

op hoop van of gedurende het eeuwig leven, Deg- 

Oo zelf. 



&to BECKHAUS; over ger GEBRUIK 

der deze veronderftelling zoude hier het denk- 
beeld ten gronde liggen, het welk wij ook 

in ’ Boek der Wijsheid vinden, dat de vro= 

men wel terftond na den dood ter ruste ko= 

men ‚maar de eigenlijke beloning hunner deugd 
eerst ten tijde der rechtvaardige vergel 

deelachtig worden, Boek der Wijsh. UIT: Ze 

(zie boven S 16.) Hier mede zoude dan 

ook de andere omftandigheid, betreffende het 

tijdftip, wanneer de heerlijkheid der recht. 

vaardigen eigenlijk beginnen zal, verklaard 
worden , namelijk met hunne herleving 

dage der vergelding. 

Wat de verblijfplaats der zelien aangaat, 
zo vinden wij daar omtrent een’ wenk in het 

Boek der Wijsheid III: 14, waar het van den 
ingetogenen heet: 

Groten loon van getrouwheid ontvangt hij, 

zelfden zin geeft ook de Syrier en de Vulgáta, Al 
leeniijk moet men in de Vulgata in plaats van effzäf 
lezen interfe&i. Dus zoude dan zeker ons boven 

gemaakte ftelling niet bepaaldelijk uit deze plaats 

konnen bewezen worden , om dat hier niet beflisfend 

isuitgedrukt, wanneer ú demeos (en een beginneemt. 

Evenwel volgt het gezegde uit andere verklaringen 

in dit boek, welke boven $ 15, bij deleer der op: 

ftanding zijn aangevoerd geworden. 
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En een aangenaam lot (men kan ook ver- 
talen : ene uitnemende plaats) in den 
tempel des Heren, 

De plaats is uit Jef, LVI: 4, 5. ontleend, 

en de daar uitgedrukte belofte op den ftaat 
ga den dood overgebragt. Gods tempel nu 
is de hemel Psalm XI: 4, veelligt ook Hab. 

NI: eo. De hemel is dus de woonplaats der 
gezaligden. In den Pfeudo-Esras, H, II: 
31 —, bevinden zich de vrome (Joden) in 

ene eigen plaats (een foort van limbus pa- 
trum) in het onderaardíche rijk, en verlan- 

gen naar de opftanding en beloning in het rijk 

van den Mesfias (14 ). 
De gefteldheid der heerlijke voorrechten, 

welke voor de vtomen bereid zijn, vinden wij 

in de volgende plaatzen van het Boek der Wijse 

heid, naar het gevoelen van den fchrijver 
voorgedragen : 

H. II: vand D 

Eens, wanneer de tijd hunner vergelding 

komt, 
Zal- 

Ci) Of Mme volgens deze opgâaf het orderaardfche rijk 

ia tweën verdelen, en ook ene plaats voor de god- 

delogzen aannemen moet ; kan meu niet wel bellis'ea, 
att OQ a 
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Zullen zij helder fchijnen: 
Gelijk aan de fpringende vonken 
Welke door de ftoppelen vliegen, 

Zij zullen richten de Heidenen, 
En de volkeren beheerfchen; 

Hun Koning — de gehele eeuwigheid door 
is God. 

Zij, die op Hem vertrouwden, 
Ondervinden dan zijne gunst: 
Zij, die Hem getrouwelijk liefden, 
Blijven bij Hem: 

Genade en ontferming (komt dan) over 
zijne uitverkorenen. 

H. IV: 24 

In °t ander leven zullen zij met kronen 
pronken; 

Als het loon der overwinning van onbevleke 
te ftrijders. 

H. V: 15, 16, 

Eeuwig leven de rechtvaardigen: 
De Heer (év Kupiw Hebraism.) ís hun 

loon: (of ook: Bij den Heer is hunne 
beloning ) 

De Hoogverhevene zorgt voor hun , 

Daar: 
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Daarom ontvangen zij de kostelijke koning- 
lijke waardigheid, 

En de verfierende kroon 

Uit Jehova’s hand: 
Met zijne rechtehand befchut, 
Met zijnen arm befchermt Hij hen. 

H. VI: 18 2er. 

Hare (der wijsheid) wetten op te volgen 
Geeft zekere hoop op onfterflijkheid, 

En onfterflijkheid doet ons naderen tot God. 
Zo leidt het ftreven naar wijsheid tot hec 

koningdom, 

Hebt gij lust tot tronen en fcepters, 
Gij Heerfchers der volkeren! 
O eert dan de wijsheid; 
Op dat gij ook eeuwig regeert. 

Het leven der deugdzamen als een’ ftrijd, en 
de loon van zulk een leven onder het beeld 

van ene kroon der overwinning voor te ftellen 
CH. IV: 25) is ene vergelijking, die elk te 

ligt verftaat, dan dat men zich daarbij behoefte 
op te houden: intusfchen komt mij hier even- 
wel reeds ene zekere toefpeling op de Griek- 

fche gewoonten duidelijk voor. Doch wan- 
neer in de overige aangehaalde plaarzen ook 

O3 luise 
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luister en heerfchappij als ene beloning der 
vromen in het toekomend leven beloofd worde, 

zo ontftaat de vraag: of de fchrijver zulks 
figuurlijk of eigenlijk verftaan hebbe? S.G 
Frisch in de meermaals aangehaalde verhandee 

ling (15) heeft dit breedvoerig onderzogt, 
en het zij mij vergund, de hoofdzaken kortee 

lijk famen te trekken en voor te dragen. — hi 

Indien men het fchitteren of lichten der 
vromen in een’ eigenlijken , lerterlijken zin 
wilde nemen , zo zoude men daar pe 

volgende redenen kunnen aanvoeren: z) dat 
alle oude volkeren zich hogere hemelfche wee 
zens onder ene lichtende gedaante, en 
een’ lichtglans , met ligte wolken, of glin- 
fterende klederen omgeven , verbeeldden; _ 
2) dat in het bijzonder bij de. Hebreërs be 
Godheid en de Engelen op ene of andere wijs 
ze met lichtglans aangedaan verfchijnen, 
in licht gekleed voorgefteld worden (Psa p 

„CIV: 2.) Dan. Vil: g. 2e Makk. Ille 
H. XI: 8. verg. V: 2, 3. (zie boven Sa) 
3) dat het niet denkelijk is, dat de fchrijver 
van het Boek der Wijsheid zich de zielen der 

afgeftorvenen geheel zonder enig lichamelijk 
or= 

(15) Eichhorn’s Allgem. Biblioth. der bibl, Licecar, 
IV Bd, IV ft p. 677 en volgg. 
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orgaan zal gedacht hebben: daar hij dan hee 

volgend omkleedfel van den geest niet wel 

ene meer gefchikte eigenfchap heeft kunnen 
toekennen, dan glans, naardien men met deze 

het denkbeeld van voortreffelijkheid gewoon 
was te verbinden, 

Houdt men daarentegen het (chitteren of liche 
ten der vromen in het toekomend leven voor 
ene figuurlijke uitdrukking, dan heeft men de 
volgende gronden voor zich: 1 ) glans, licht 
is bij alle volkeren, in alletalen, nu eens een 

beeld van vreuchde en gelukzaligheid, dan 
een beeld van voortreffelijkheid, uicmuntend= 

heid (16). Men neme het nu voor het een 
of het andere, zo krijgen de aangehaalde plaat= 

zen een’ gemakkelijken en natuurlijken zin. 
a) Het lichten of blinken der vromen is reeds 
bij den Profeet Daniel, H. XII: 3, ene figuur= 
lijke uitdrukking, betekenende zeer gelukkig 
en geëerd zijn. 3) Het lichten word: B. d, 
Wijsh. III: 7. als beloning der rechtfchapen= 
heid, als fchadeloosftelling voor het onver- 

diend lijden dezes levens voorgedragen: doch 
wat zoude dat voor ene beloning zijn, na den 

dood 

(16) S. F. N. Morus, in Disfert. Theol. vol, EL. pe 
206 fqq, 

O 3 
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dood een blinkendlichaamte bekomen? Ook 

wordt 4) in dit boek van ene opftanding, 
herleving en verheerlijking des lichaams nere 
gens gefproken. 

Even zo zijn voor den eigenlijken zin der 
uitdrukkingen: Aeerfchen, koninglijke waare 
digheid erlangen enz. in dit boek de volgende 

redenen te vinden: 1) dat het dees in ’c alge» 
meen de denkwijze der oude volkeren, voors 
namelijk der Oosterfche , zij ‚ datde deugdzame, 

welke den ftrijd met zijne lusten en driften ten 

@inde toe moedig heeft doorgeftaan, de vrome 
Wijze, welke hier dikwijls van den ondeugene 
den overheerscht wordt, ter beloning, en ter 

herftelling van het evenwigt, heerfcher en 
richter der bozen in de toekomende wereld 

worden zal (17); deels , dat ook in ’ bijzons 
der de Hebreeuw{che dichters bij de rampfpoee 
dlge lotgevallen van vrome Godverèrers zich 
daar mede troosten , dat zij toch eenmaal over 
de goddelozen heerfchen zullen, bij voors 

_ beeld Psalm XLIX: 15. 2) Dat in het Boek 
der 

(17) Zie Paulus Memorabilien I, ft. waaraan het flot des 
vertoogs , Over klimatifche verfcheidenheid in 

geloof aan Godsdienstftichters” ene hier toe behoe 
rende merkwaardige plaats uit den Katechismus def 

DPrufen aangehaald wordt. pe 148, 
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der Wijsh. van ene heerfchappij der vromen 

gefproken wordt, waar door zij aan God, 

den Koning en Heer over alles, gelijk wor- 
den, H, III: 8, H. VI: 184—er. (wijs 

heid — zo wordt daar het gevolg getrok 

ken — maakt onfterflijk; onfterflijkheid maake 
gelijk aan God, — dus voert wijsheid tot 
heerfchappij. ) 

Doch voor de oneigenlijke betekenis dier be- 

loofde beloningen pleiten de volgende gron- 
den: 1) Meerfchen en regeren kan zeer ge- 
voegelijk verklaard worden als een algemeen 
verftaanbaar beeld voor; verheven zijn, in 

aanzien flaan, grote eer erlangen. 2) Het 
is zeer gewoon, dat de gezegden der Profe- 
ten omtrent de heerfchappij van Gods volk 

over andere natiën op ene figuurlijke wijze 
witgelegd worden, en dat er alleen welvaart , 
rust, gelukzaligheid door betekend worde: 
‚bij voorbeeld, Sir. IV: 15. heet het van den 

vererer der wijsheid: piver &luy, xe varae 

guvwoer memoidwe. Hier ftaat npe Elvy pa- 
rallel met zaraauyvouv memoilws , daar nu die 
laatfte, gerust, zeker wonen, betekent, zo 

zal ook het eerfte enen ftaat van tevredenheid 

‘en gelukzaligheid aanduiden. Dus zouden 
ook die fpreekwijzen figuurlijk op de gelukza- 
ligheid des toekomenden levens kunnen overe 

| O5 ge 
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gebragt worden; en het is niet vreemd, in 
het Boek der Wijsheid door deze zelfde 
fpreekwijzen , waar door men het grooefte 

aardsch geluk der Israëlleren uitdrukte, ook 

de voorrechten der vromen in het toekomend 

leven uitgedrukt te vinden. 3) Deze plaate 
zen in het Boek der Wijsheid, uit welke men 

bewijzen wil, dat den godvruchtigen ene ei» 
genlijke heerfchappij beloofd wordt, leveren 

ook een’ gemakkelijken zin op, wanneer men 
ze figuurlijk verftaat, En daar niet alleen aan 
den wijzen en goeden regent (H. VI: on. 
maar aan alle vromen (III: 8,) deze vie 
gedaan wordt, zo kan dezelve allezins b 

nen: de vromen zullen na den dood een 
heel bijzonder, uitgelezen gezelfchap ui 

ken, welks Opperheer en Koning, in den 

ftekendften zin des woords, God zelf zijn za 
De gronden voor den figuurlijken zin die 

uitdrukkingen: lichten en blinken, heerfc 

en regeren, houdt Frisch niet zonder re 
voor meest gewigtig (18). Hij voegt a 

k 

(18) Fluegge te. a pl. 146. in de moot, is met opzicht 

tot het heerfchen der vromen over de goddelozen, 

en de deelneming der eerfte in het oordeel over de 

laatfte, van andere gedachten. Hij zegt, dat het 

siet ene blote figuur der rede fehijat, Want was 
een- 



per APOCRIJFE BOEKEN pas OT. 219 

de aanmerking bij: dat men bij derzelver vere 

klaring meer op den geest dezes boeks voor 

al, dan op den geest van het Oosten en van 
de oude wereld in ’ algemeen te zien heeft. 
Doch dat het nu iets eigens, bijzonder aan 

het eerfte deel dezes boeks is, dat hier vro- 

men en goddelozen, gelijk in het Oude Tes« 
tament Israëllers en Afdogendienaars tegen 
elkanderen gefteld worden, dat de voorreche 
ten, welke het Oude Testament den Israêlle- 

ren in tegenftelling van de Afgodendienaars 
toekent, hier den vrome vererers van God 

in tegenftelling tegen ondeugenden toege 

fchreven worden, en dat de befchrijving van 
den gelukkigen toeftand, welke, volgens de - 
Profeten, op hunne verlosfing uit de ballinge 

fchap volgen zoude, op de gelukzaligheid des 

goekomenden levens wordt overgebragt. Men 
Zie 

eenmaal het denkbeeld van vergelding na den dood 

ontftaan, zo konde men helzelve ligtelijk tot op 

dat punt opfieren. Heerscht toch hier dikwijls de 
goddeloze over den vromen, zoude zulks in het 
andere leven niet omgekeerd zijn? Ondertusfchen 

ben ik uit hoofde der bovengemelde gronden meer 

voor Frisch's verklaring , alhoewel ik niet lochenen 

wil, dat het denkbeeld ener dadelijke heerfchappij 

ook enigermate den grond tot die beelden moge 

gelegd hebben. 
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zie de volgende plaatzen, H. Il: 145. V: 5, 

verg. Jef. LVI: 4, 5. — H. Ill: 5, 6. verg. 
Jer. XLVIII: zo. H. V: 16-23. verg. Jef, 
LIX: 17, 18. en meer andere. Men zoude 
diesvolgens ook de plaatzen, in welke van 

blinken en heerfchen gefproken wordt, als 

leenfpreukige uitdrukkingen, en als denkbeel. 
den toegepast op het toekomend leven, moe- 

ten aanmerken; vooral, daar die plaatzen in 

enen famenhang ftaan, in welken buiten kijf 
van de toekomende gelukzaligheid in leen= 

je gefproken wordt (H, III: + 
IV: 2, V: Ser 
_ Het onderzoek, ‘ct welk in den Pfeudo-Es- 

ras H. Vil: ‘9 — voorkomt, over het in 

evenredigheid gering aantal der zaligen, als 
ook de in een bijvoegfel der Arabifche vertä= 

ling van dit boek voorkomende befchouwin= 
gen over de gefteldheid en natuur van de za= 
ligheid der rechtvaardigen (en de ftraffen der 

verdoemden 5) kunnen hier alleen maar erine 

nerd worden (19), omdat dit later boek ee 
genlijk niet onder de Apokrijfen, maar onder 
de Pfeudepigrapha der Joden behoort. 

S 18. 

(19) Men vindt dezelve bij Flwegge t‚a.pl. in de tiende 
Afd. ophet Aanhangfel p. 44Î, 442. VErge Pe 440. 
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S 18, 

Jets over het ontftaan der in de Apokrijfe Boe« 
ken des Ouden Testaments voorkomende of 

veranderde denkbeelden der Joden, fe 

dert den tijd der Profeten, 

Na dat wij nu de vorming en befchaving 
der godsdienftige begrippen en denkbeelden 

‚der Joden federt de tijden der Profeten uit de 
‚ Apokrijfe Boeken des Ouden Testaments heb- 
ben opgegeven, blijft ons nog de vraag oves 

‚rig: hoe deze begrippen en denkbeelden ont- 

| ftaan zijn, welken oorfprong en welke aanleis 
‚ding dezelve gehad hebben? De beantwoor- 
| ding dezer vraag heeft hare eigene en niet ge. 

‚ ringe zwarigheden, om dat ons uit het tijdvak 

| der Joodfche gefchiederis, welke hier in aan- 
‚merking komt, zo weinige historifche oor. 

| konden zijn overig gebleven, en wij ons hier 

‚bij ten grootften dele aan die Apokrijfe Boe- 
‚ken zelve houden moeten (20). Wij kun= 

nen 

(20) Hier toe behoort ook ene aanmerking van Fluegge 
| te a. pl ps 201. , Wie toch was ooggetuige bij 
| den loop der ontwikkeling en vorming der mensch. 
| heid? Gevaarlijker zijn nog zulke opgaven Caan- 

gaan- 

Î 
| 
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nen ondertusfchen deze vraag niet ontwijken; 

daar zij niet alleen voor en op zich zelve be= 
langrijk , maar ook voor de uitlegging des 

Nieuwen Testaments en der Christelijke leer 
gewigtig, en daarenboven van de geleerden, 
althans met opzicht tot bijzondere leerftelline 

gen, menigmalen met grote toutheid beffist 

geworden is. Wij willen bij dit onderzoek 

met de meest mogelijke voorzichtigheid te 

werk gaan, en ons voor onbewijsbare ftelline 
gen zorgvuldig trachten te hoeden. B} 

1) De hoofdbron van vele in de Apokrijfe 

Boeken voorkomende denkbeelden en begrip 
pen is buiten kijf in de Kanonieke Boeken des 

Ouden Testaments te zoeken. Deze den Jood 

zo heilige en eerwaardige fchriften waren hj 
zonder twijfel, uiet welke hij zijne gods 

ftige en zedelijke befchaving fchepte, 

waren hem federt de ballingfchap vast zo 
te liever geworden , hoe meer hij dezelve 

gaande het ontftaan ) bij godsdienftige volksbegrig- 

pen , welke dikwijls reeds lang in de kiem ononte 

wikkeld lagen, en ligt door de ongefchiktfte oe 

zaken ter ontwikkeling kunnen gebragt wo 

Uitwendige oorzaken werken altijd; doch het laât 

zich niet bepalen, welke van de vele, die moge 

lijk zijn”, 
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de hem omringende Heidenen veracht, en 
foms wel 1 Makk.I: 59. III: 48.) op de 

beledigendfte wijze mishandeld zag. Wij 
hebben reeds boven (S 2.) aangemerkt, wel» 
ken diepen eerbied de fchrijvers der Apokrijs 

fen voor de Kanonieke Boeken des Ouden 
Testaments gevoelden, en tevens ($ 3.) de 

hoofdoorzaken ontwikkeld, uit welke zich: 
hun, ten dele overdreven en verkeerd, ge= 

bruik dezer boeken laat verklaren. Uic het 
geen wij tot hier toe onderzogt hebben, ten 
aanzien van de in de Apokrijfe Boeken bevat« 
te godsdienftige begrippen, zal hec daarenbo« 

ven enen opmerkzamen lezer duidelijk gewor= 
den zijn, dat de kiemen of eerfte aanleidingen 

dezer begrippen dadelijk in de Kanonieke 

Boeken des Ouden Testaments nu eens meer 

openbaar, dan weder bedekter, begrepen zijn, 
gelijk dit telkens bij iedere bijzondere leerftele 
ling, zo veel de noodzakelijkheid het vordere 
de, is gecoond geworden. Dat de fchrijvers 

der Apokrijfen verfcheidene plaatzen, vooral 
bij de Profeten, anders verftonden, dan wij 
ze heden ten dage, overeenkomftig met hec 
fpraakgebruik en den famenhang, geloven te 
moeten uitleggen; dat zij ook wel in verfcheie 
dene plaatzen meer hunne eigene denkbeelden 

ine 
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inbragten, dan de mening der Heilige Godse 

mannen er uit haalden; wien zal zulks bes 
vreemden ‚ welke de verfcheidenheid der 

menfchelijke befchaving en der menfchelijs 

ke wijze van befchouwen in overweging 

neemt ? 

9) Voorts kan niet wel ontkend worderfs 
dat ook de omftandigheden, in welke, en bijs 

zonder de verdrukking, onder welke de Jood 
fche natie in hare ballingfchap en na dezelve 
enen geruimen tijd lang geleefd heeft, op: 
hare ontwikkeling, befchaving en verfcheidee 
ne wijzigingen harer godsdienftige begrippen 
een’ veel betekenenden invloed moesten hebe 
ben. Wanneer zij hier overvloedig gelegen. 
heid hadden op te merken, dat zij, nakomee 
lingen van Abraham; niet door een lang les 
ven , door een groot aantal van kinderen, 
door rijkdom en welvaren boven andere vole 
keren bevoorrecht waren ; dat de in hunne 

heilige boeken voorkomende beloften van dit 
foort tegenwoordig niet meer aan hun vet. 

vuld wierden; moesten deze en foortgelijke 
opmerkingen den geest der Israêlitifche den 
‘kers niet aanfporen tot befchouwingen over 
enen toekomenden ftaat, in welken zij hopen 

konden, dat hunne hier te leur geftelde. vere 

wach- 



pen APOKRIJFE BOEKEN pes O. T, 225 

wachtingen zouden vervuld worden (21)? 
Wanneer zij hier onder den druk van afgadi= 

fche volkeren zuchteden, zich van hunne Pro- 

feten beroofd, van hunnen tempel en eerdienst 

verwijderd zagen, moest niet de hoop op den 
groten Profeet, Koning en Redder des volks, 

wien de heilige Godsmannen hadden aange. 

kondigd, dies te levendiger in hunne gemoes 
deren ontwaken, dies te dieper zich in hunge 

harten indrukken ? Wanneer zij zich, van 

wrede dwingelanden onderdrukt , om hunnen 
vaderlijken godsdienst fchrikkelijk mishandeld, 
aan de uitgezogttte pijnigingen en een’ 
vreeslijken marteldood prijs gegeven zagen 5 
moest dan niet met meerder kracht de hoop 

hunne zielen innemeh, dat de geest zich ver. 

heffen zoude, indien al het lichaam viel als 

een offer voor het geloof der vaderen; dat 

| ook het lichaam weder herleven zoude; dat er 

een tijd van rechtvaardige vergelding zous 
| de komen, waar in de vrome Ísraëllers coc 
eer en heerlijkheid zouden opgevoerd wore 

den? (22) 
| 3) Ein- 

| (2) Verg. MNachtigall in Hlenke's Magaz. für Raligionse 
| philofs &e. II Bd. 1 ft. p.93, nor ** ) Deszelfs 

voorefinn. tot ’t Boek der Wijsh. p. 48, 49. 

(aa) „ Het gemeed des menfchen, is onbedwingetijk: 

P ont 
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3.) Eindelijk kan het ook niet gelochend 
worden, dat de omgang met vreemde volke= 
ren, en de onder dezelve heerfchende volkse 
begrippen op de wending en verandering der 

godsdienstige denkbeelden van de Israëlieren 

invloed gehad hebben (23). Zuiks blijke 
duidelijk uit de leer der Engelen en Demons 
in de Apokrijfe Boeken , vooral in dat van 

"Tobias. Want , hoewel ook de Kanonieke 

Schriften des Ouden Testaments van goede en 
kwade Engelen gewagen, zo is het evenwel 
klaar, dat een zeer groot gedeelte der boven 
(S8 en 9.) uit de Apokrijfen getrokkene 
denkbeelden , voornamelijk die, welke in het 
boek van Tobias voorkomen, in die Kanonie= 

ke Schriften genen grond hebben, maar als 
het werk van latere tijden, en als een gevolg 
van den omgang der Joden met andere volkes 
ren moeten befchouwd worden, Dit is reeds 

bo» 

ontneemt men het zijnen troost, zijne vreuchde in 

dit leven; zo fterkt het zich met verwachcingen 

van een toekomend ander leven. Wit men het thans 

onderdrukken, en levend onder de doden begraven; 

dies te moediger ftaat het van den dood weder op, 

bereidt zich vooraf ene toekomende palingenefie 
&c’. Herd.r over de Opftending, pe 34 Velde 

Pe 32 En Frisch tr. a. pl. p. 702. 

(22) Eichhorn, Einleite in d. Apokr, Büch. P 4e j 
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boven t. 2. pl. opgemerkt, en verdient hie£ 
op nieuw erinnerd te worden, 

Aan de leer der opftanding in de Apokrijfe 

Boeken hebben verfcheidene geleefden enen 
gelijken oorfprong willen toefchrijven, Men 

heeft beweerd, dat de Joden de leer gekree 
gen hadden uit Chaldeën, uit de Alexandrijns 
fche wijsgeerte (in Egijpten ) , uit Arabien; 

ut Perfien. Dan, het een noch het ander 
laat zich op gefchiedkundige gronden, waar= 
op het hier toch eindelijk aankomt, genoeg- 
zaam bewijzen Wij kennen ook geen volk 

der oudheid, het welk een gelijkfoortig, laat 
ftaan dan het zelfde denkbeeld, als de Joden, 

van de toekomende opftanding der lichamen 
gehad heeft. De Platonifche wijsgeerte, wel« 

ke te Alexandrien van ouds heerschte, ftreed;, 

volgens haren geest, met het denkbeeld ener 
E righdard des lichaams , en vooral met zulk 
een grof zinnelijk denkbeeld, als ten dele in 

ee twede boek der Makkab. words) opgege= 

ven, en de fchrijver van het Boek der Wijs- 
heid, zeker een Griekfche Jood, en waar: 

\ fchijnlijk van Alexandrien, maakt ook van de 
| opftanding geen gewag. Zie boven S 15. (24). 

Wan. 

laa) Ziegler, t. 2 pl. 'p. 246 Bij de Heidenen in 

Î 

| 

Alexandrien was de leer der zielyerhuizing vas el. 

Pa ge 



ee3 BECKHAUS, over Her GEBRUIK 

Wanneer de Arabiers deze leer van Muhamed: 
ontvingen , zo is zulks wel van Joden en 

Christenen ontleend. Dat de Egijptenaren 

zulk ene opftanding geleerd hebben, laar zich 

niet bewijzen. Ook moet van de echte leer 

van Zoroaster insgelijks dit denkbeeld worden 
vicgefloten (25). en wanneer al dit geloof 
in die ftreken heerfchend moge igeweest zijn, 
in welke de Hebreeuwen als ballingen leefs 
den; dan moest nog de náafte aanleiding tot — 

dit denkbeeld en deszelfs verdere ontwikkeling 
in de natie zelve liggen. De Heilige Schrif= 
ten harer Profeten gaven daartoe, gelijk wij 
S 15 reeds gezien hebben, aauleiding, en 

hoe dit deukbeeld onder de verdrukkingen, 
welke het volk ondergaan moest, zich verder 

ont. 

gemeen aangenomen. Verg. Verftrooïde gedachten — 
over verfchilleade Onderwerpen, uitgegeven voor 

Leeraars en Vrienden van Godsdienst en Godge= 

leerdheid. Franeker 1êo2. Ift. p. 27 en volgg. 

Zie neue Leipz. LE 18o5. XXVII f, 

P. 479. 
(25) Verg. C. F. Stäudlin, boven aangeh. Verband. ia 

Velthufen, Küinnel & Ruperti, Comment. Theol. 

Vol IL, p. 286 — 288. Ziegler in de aangeh. 

Verhand. in Henke's Magaz. für Religionsphilof. 

&c, V Bd. Ift, p, 13, I4. en in degzelfs Theol 

Abhandl, II Bd. 
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ontwikkelde, en met de Mesfiaanfche uitzich= 

ten ten naauwften verbond, heeft Ziegler (26) 

trachten aan te tonen. Wij kunnen intusfchen 

ons hier nier verder inlaten, indien wij ons 

anders niet te verre van ons plan willen ver- 

wijderen (27). Onwaarfchijnelijk is het ten 

minfte niet, ’t welk deze geleerde beweert, 

dat de leer der opftanding federt de balling: 

fchap ook door overlevering zich ftaande ge= 
houden en voortgeplant heeft, om dat- deze 

leer juist bij de Farifeeuwen te. vinden is, 

welke de ijverigfte aanhangers der overleve- 

ring waren, en niet bij de Sadduceeuwen, 

Over den oorfprong van de al te zinnelijke 

denkbeelden der opftanding, welke in het 

twede boek der Makkab, in zommige plaatzen 
heer- 

(26) In de even aangeh. Verh, t. 2e pl. pe 15 —. en 
Theol. Abhandl. II Bd, 

(27) Laat mij hier nog ene aanmerking van Herder bij= 

voegen, om dat ze, althans ten dele, met onze 

„voorafgaande befchouwingen overeenftemt: „ Na 

de verftrooijing der Israëlleren onder andere volke- 

ren vinden wij niet, dat zij, wegens vreemde zich 

aan hun opdringende meningen, van de woorden 

van hun’ ouden tekst hebben durven afgaan, ál. 
leenlijk vonden zij in vervolg van tijd meer in deze 

woorden, en gaven aan dezelve fterker kleuren 
over de Opftanding, p. 22, 

P 3 
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heerfchend zijn, ligt nog veel in ’t duister, 
ten zij men te vreden zij met dezelve in ’% al- 

gemeen toe te fchrijven aan de zinnelijke en 

ruwe denkwijze van den groten hoop, vooral 
bij de Joden, 

$ In 

Overgang tot de zedekundige gevoelens der 
Apokrijfe Boeken, en algemene aane 

merkingen daar over (28). 

Wij gaan tegenwoordig over tot de zedes 
kundige gevoelens, welke in de Apokrijfe 
Boeken des Ouden Testaments voorkomen, 
Ene volledige uitvoerige opgave derzelver zal 
hier te minder nodig zijn, daar de in de Apo= 

krijfen voorkomende zedekundige begrippen 
grotendeels overeenftemmen met die, welke 

wij in de regelmatige Boeken des Ouden Tes- 
taments vinden. Sirach vooral en de fchrij= 
ver der zogenoemde Wijsheid van Salomo 

zijn 

(28) G. L. Baser, in zijne Bibl. Moral des A, Te 
II th. (Leipz. 1806.) heeft ook de zedeleer der 
Apokrijfen in aanmerking genomen. Ene meer uit 

voerige fijstemztifche opgaaf derzelver hebben wij 
wan Bretfchueider ve verwachten. 
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zijn naauw verbonden met Salomo’s Spreuken 
en den Prediker; ook wordt nu en dan op de 
Psalmen en Profeten gedoeld. Het zij daart 
om genoeg, enige hoofdpunten hier voorna- 

melijk op te geven, en in het bijzonder op 

de verfcheidene wijzigingen opmerkzaam te 

maken, welke de zedekundige begrippen, die 

in de regelmatige Boeken des Ouden Testa- 
ments voorkomen, ondergaan bebben, 

Een paar algemene aanmerkingen, dit on- 
derwerp betreffende, mogen hier voor eerst 

ene plaats vinden (29). In de Spreuken 
van Salomo (30), in de verzameling van Si- 

rach, en in bec Boek der Wijsheid wordt dik- 

wijls de wijsheid genoemd, terwijl de gehele 
famenhang toont, dat men niet zo zeer aan 
de wijsheid in den naauwften zin, als aan 

rechefchapenheid in het algemeen te denken 
heeft (31). Verder wordt ook de gerechtig- 

Lzid, 

(29) Verg. F. Dan. Schulze over de beweeggronden tot 

deugd ia ’* O. T. en in de Apokr. Boeken, in 

Henkes neu. Magaz. für Religiousphil. &c. VI 

B. 1 ft. N.e. S 3. p. 4648. 

(30) W.C. L. Ziegler, dritter Exkurs zu feiner Ue 

___berfetzung der Sprueche Salomons p. 397 — 406. 
(31) In bet Boek der Wijsheid, H. VI: 9 (10) 15—, 

en VI: 30, wordt de wijsheid tegen de boosheid 

zasia gefteld. Doch zij,werdt ook van &xaiorvm 
B P4 uit 
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heid , paar de denkbeelden der Ouden, zo 
als bij ons de hoogfte deugd, dikwijls voor 

rechtfchapenheid in ’ralgemeen gezet (32). 
De fchrijver van het Boek der Wijsheid kene 

de 

pe “ 

uitdrukkelijk onderfcheiden , bij voorbeeld, H, 

VIll: 7., uit welke plaats tevens de famenhang en 

de wederkerige invloed der copie en dinasorvr blijkt. 
Dwaasheid daarentegeu ftaat in het O. T. dikwijls 

voor onredelijken afgodsdienst, en de daar mede 

verbondene ondeugd, bij voorbéeld, Psalm XIV: 

14e Jel. XXVII: zi. Zo heten de Samaritanen 

te Sichem Sir. L: 25, 26. Ao mwpoge Men voege 

er nog bij, dat in die tijden wijsheid en voorziche 
tigheid nog niet naauwkeurig onderfcheiden wierden. 

Evenwel vinden wij reeds Sir, XIX: 2e —, enige 
voorftellen tot nadere bepaling van dit onderfcheid. 

(32) De gerechtigheid is in die boeken volkomen van 

dezelfde betekenis met Gadvrucht en Heiligheid, 
bij voorbeeld, B. d. Wijsh. Ill: 1. verg. Deute 

XXXIlI: 3. Desgelijks B. d. Wijsh. X: ro. foms 

‘worden zelfs órsorns en dinasorvmn famengevoegd, 

bij voorbeeld, B. d. Wijsh. IX: 3. verge Efel, 

IV: 24, Even zo zijn in tegendeel dromsa en za 

xorpayie gelijkgeldend , B. d. Wijshe V: 2% 

Voor het overige komt ook &pery enige malen in 

de betekenis van Axasorvm voor, hij voorbeeld, 

B. d. Wijsh. IV: 1. V: 13. zo als in tN. Te 

gPet. I: 5, eo Filip, IV: 8. Mea kan overhet 
gebruik der woorden dress en dizziorvm in de 

Apokijfen nalezen Vachtigal’'s Beytraye Z 

; TA 
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de intusfchen reeds ene naauwkeurige rang- 
fchikking der bijzondere deugden, welke in 
het boofddenkbeeld van wijsheid en deugd in 
% algemeen begrepen zijn. Hij onderfcheldt 

H. VIII: 7, 8. beheerfching der begeerten 
CowPpocvvy) , fchranderheid  ( Hporyous) » 

gerechtigheid (drxaroouvy), en marnelijken 

moed (Avdpiu) van elkanderen, en ftelt de= 

zelve als bijzondere takken der wijsheid ( co= 

dia) voor. In het boek van Tobias, het 
welk J/gen voor een voortbrengfel uit Palesti- 

pa houdt, worden de deugden onder de vier 

hoofdtijtels gebragt: gebed, vasten, aalmage- 

zen, gerechtigheid. (mpooeuyn, vei, éhere 

poovvy, Òizaiorvry.) He. XIl: 8, In Alexan- 
drien daarentegen waren de vier gronddeug- 

den, @povyarss Orzaraouvys owPpoovvy en dy- 
dps, gelijk zij in. de zo even aangehaalde 
piaats uit et Boek der Wijsheid, en 4 Makk. 

1: 6. (edit. Breiting.) in werken , welke 

van Egijptifche afkomst zijn, worden opge= 
EN í ge- 

Erklaer. des N. T. aus dem fogenannten Buche 
der Weish. Salomo's, in Menke’s Magsz. III Bd. 

Ie ft, p. 136—, hoewel dezelve'de bert kenis de= 

zer woorden al te eng maakt. Sir. Il: 16. wordt 

liefde jegens God en vervulling der zedewet voor 

hetzelfde verkiaard , verg. z Joh. V: 3. 

P 5 
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geven, en gelijk ze Plato opgeeft de Republ, 
LIV. ps 347 — vooral p. 354. Tom. Vk 

van de Tweebrugfche uitgave. digen ter p). ì 

meermalen gevoemd p. Cxxvile 

Wat nu in tegendeel de ondeugden betreft, 
welke in deze boeken voornamelijk afgekeurd — k 

worden, zo behoeft het naauwelijks erinnerd — 
te worden, dat het denkbeeld ongerechtigheid 
cen’ even zo uitgebreiden zin hebben moet, _ 

als het tegenovergeftelde van gerechtigheid. 
Doch in het bijzonder wordt ook dit woord _ 
gebruikt van de gewelddadigheid en onder. _ 
drukking des volks, B, der Wijsh. H. 1 en 
VI. De oegmoed wordt Sir. Ill: 28. uit 
drukkelijk @Purov srovypias gepoemd, zonder — 
dat juist deze uitdrukking in den flrengften zin 
behoeft genomen, en de hoogmoed voor de — 
wortelondeugd verklaardte worden. Ook wer 

U. X: 12. de hoogmoed het begin van elke 
zonde genoemd, wanneer men namelijk 

Foach. Camerarius Cin zijne mg van Sie — 
rach, Lipfiae 1568. 8vo.) leest: dpyy sand 

zius omepndavia, verge VS. Ze B. 

/ 

S sci 
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S 20, 

Syreven naar godsdienftige wijsheid en deugd, 
en de daar toe vereischte bijftand van 

God in ° bijzonder. 

In de heilige fchriften des Ouden Verbonds 

wordt wijsheid en deugd doorgaans als een 
voorwerp der menfchelijke najagingen voorge= 

fleld, bij voorbeeld, Spreuk, I: 23. Iz 

15, io—ie II; r—=, en elders, 

maar ook tevens erinnerd, dat deze wijsheid 
ene gaaf van God is, en tot derzelver vere 
krijging de hogere goddelijke bijftand volftreke — 
vereischt wordt: waarom de Ísraëllers tot hee 

gebed om deze wijsheid en deugd worden op- 
gewekt door lesfen Spreuk. II: 3, 6—8, 
en voorbeelden 1 Kon, III: g. Psalm XXV: 
4,5. LXXXVI: ur. CXLIII: 10, CXXXIXe 
23, 24. Dezelfde denkwijze vinden wij dan 

ook in dat gedeelte der Apokrijfen, het welk 

van zedekundigen inhoudis. Sirach wekt op om 
naar wijsheid te ftreven HI: 25, 26. III: 
29. IV: rr, 12, 15 VI: 32, XV: 

1. XVIII: 28, 29, en wijst daar toe ook 

| Op zijn eigen voorbeeld H. Ll: 14, 16, 17, 
20, 31) 25e en de fchrijver van het Boek 

der 
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der Wijsheid H. VI: 15, VIII: 1, 9. Dan 
deze zelfde mannen fpreken ook tevens geheel 

bepaald en beflisfend van deze wijsheid als ene 
gaaf van God, welke men door het gebed 
van hem, die wijsheid verleent, heeft te (me= 

ken. Sirach begint zijn gefchrift: met de 
verzekering H‚I: zr 

Alle wijsheid is van den Heer, 
kn zij is eeuwig bij Hem. 

Tot God bidt hij om bewaring voor het kwaad. 
voor zondige gedachten, begeerten, woorden 
en daden. H‚,XXill: r—=6, Hij verzekert k 
van zich zelven, H, LI: 13 —, p 

Toen ik nog jong was, f 
Eerik mij misging (of ook: eer ik rondom 

heen trok. verg. de Proleg. en H. XXXle 
of XXXIV: ro, tr.) BE 

Zogt ik openbaar (orpoPavwe) de wij 
met mijn gebed ; 

Voor den tempel kampte ik om haar, 

Tot aan mijn einde wil ik ze zoeken, 

Vs 17. 

Hem, die mij wijsheid gaf, 
Wil ik de cer geven. zn vl 
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vs, IQD. 

Mijne handen hief ik naar boven op 

En beweende hare (mijner ziele, zie % 
voorg. vs.) dwaasheid. 

VS, 20. 

Tot haar (de wijsheid ) richtte ik nrijn® zin 5 
Mijn hart was van het begin met haar verenigd: 
In reinheid heb ik ze gevonden, 
Nimmer worde ik van haar verlaten. 

Op gelijke-wijze worden het gebed om wijss 
heid, derzelver innige waardering, en het 
oprechtelijk ftreven naar dezelve met elkander 
verbonden, B. d. Wijsh. VIl: 7, 8 =m, 

„ Ja uiedrukkelijk worde in dit boek beweerd, 

dar alle natuurlijk goede vatbaarheden eens 

meofchen tot Zijne ware wijsheid en zedelijke 
beid niet toereikend zijn, indien hij nier ene 

hogere onderfteuning van God deelachtig worde, 

H. VIII: 1o—e2r. 

Met goede vatbaarheden wierd ik geboren, 
„ Begaafd met ene goede ziel. 
Rein en goed was ik , 

„Ik kwam in een onbdefmet lichaam, 
Spoedig leerde ik opmerken, 
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Dat ik alleen meester zijn zoude over de bes 
geerlijkheden (onthoudend &yxparye ) 

Wanneer God het mij verleende, 

Dat reeds was wijsheid, dat ik het inzag ; 

Van wien deze genade kwam, 

Daarom fmeekte ik van ganfcher ziele. 

H. IX: 1. 

God, mijn Vader, Ontfermerenz. - 

Vs. 4e 

Zendtot mij de wijshied neder, 
De medegenoot van uwen troon enz, 

verders vse Ó. 

_Al ware er een volmaakte ( reAcsóg ) onde 
“__de menfchen, 

Evenwel wordt hij gerekend voor niets, _ 
Wanneer de wijsheid hem ontbreekt , 
Welke komt van ue 

Vs, 10e 

Zend ze tot mij af van uwen heiligen hemel, 
Van uwen met luister omftraalden troon 

zend ze mij: 

Zij zij bij elke bezigheid mijne medegenoot, 
Zij lere mij uwen wil; 

Bij 
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Bij deze uitdrukkingen ligt duideiijk het denk- 
beeld ten grondflag, dat de mensch, al bezit 
hij ook nog zo goede vatbaarheden, om toc 
ware. wijsheid te geraaken, een” hogeren bije 
ftand behoeft, zo wel om den wil van God 

te kennen (vs. to.) als om denzelven te le- 
ten uitoefenen. (vs. 12, waar de verfierde 
Salomo van zijne deugden als Regent fpreekt ) 

Hert lichaam der menfchen drukt zijnen geest ne- 
der, door ene hogere onderfteuning moet deze 

opgeheven worden, om het bovenzinnelijke , 

het hemelfche te kennen, (vs. 15 — 17.) om 

het goede naar Gods wil te kiezen , en daar door 
gelukkig te worden. (vs. 18. )) 

‚ De fchrijver van het boek Tobias legt ook 
den grijsaard van dezen naam de vermaning 
aan zijnen zoon in den mond, (H. IV: 18, 
19.) om niet flechts op den raad van wijze, 

doorzichtige mannen acht te geven, maar ook 
God te bidden, op dat zijne wegen (ondere 

nemingen ) recht (goed ) en alle zijne paden 
en aanllagen wel beftuurd, ten beste geleid 
worden. Verg. de boven aangehaalde plaate 
zen; Psalm XXV: 4,5e en CXXXIX:23, 24. 
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IN 2 Te 

Beweegredenen ten goede in *t algemeen, vole 
gens de Apokrijfen (33 je 

‚De zedeleer der Apokrijfen is, gelijk die 
des Ouden Tesraments godsdienstig. Gods 
gebod is het voorfchrift der daden, ende 

deugd wordt bevolen als opvolging van den 

Goddelijken wil, als, bij voorbeeld, de oue 
derliefde, Sir. III: 1, 2, de barmhartigheid, — 
H. XXIX: 15, 9, 11 de gehoorzaamheid 
aan de overheid, B. d, Wijsh. VI: 3,4. De 

vervulling der Goddelijke wet wordt (verg. — 
Hof. VI: 6.) als het beste offer voorgefteld, 

Sir. XXXII: (XXXV: ) 1 en verw. God 

„hoort ook alleen-het-gebed der vromen, na= 

melijk der genen, die hunne ouders hoogach= 

ten Sir, lil: 55. Ook wordt de erinnefing 

aan de goddelijke eigenfchappen dikwijls daar 
toe gebruikt, om van het kwaad af. te houe 

den, 

33) Bij dezen en den volgenden $ verg, de boven $19 
aangehaalde verhandeling van $P. D. Schulze in 
Henkes Magaz. VI Bd. U ft.n. IL. $ 5 23 Pe 
5o—836. Wij gaan hier verbij het geen niet bije 

zonder op de Aporrijfen betrekking heeft, of roeren 

het maar kortelijk aan, waar bet nodig mogte zijt 
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den, en tot het goede op te wekken, bij 

voorbeeld , aan zijne alwetendheid, B. d, 

Wijsh. I: 6—8. XVÍ: 15, Sir, XVIL: 19, 
ao. XXIII: 18, 19. almagt welke bijzonder 

tegen de trotfchen, hoogmoedigen aangebon- 
den wordt, Sir. III: eo, er. Vil: rr. X: 

14e» Zijne goedheid, daar Hij den zondaar niet 

terftond verdelgt, B. d. Wijsh. XI: 97, maar 

ook door de ftraffen zo wel de zondaars zelve, 

als anderen tot bekering zoekt te leiden, H, 
XII: a en 92. (34)., zijn welbehagen in 
den goedenen vromen Sir. XV: 19. , zijne one 

partijdige rechtvaardigheid Sir, I: 30. V: 3, 
4, 7» 8. B. d. Wijsh. VI: 8. Insgelijks de 
gedachte aan de gelijkvormigheid met God, 
welke door rechtfchapenheid; door zedelijke 

goedheid in ’t algemeen B. d. Wijsh. I: a. 
Vi: 19. Vil: 14, 97. VilI: 3, en door 

barmhartigheid in °% bijzonder verkregen wordt 

Sir. IV: ro. behoort ons tot deugd aan te 
fporen. God zelf leert ons door zijne lang- 

moedigheid, welke Hij aan zondaren bewijst, 
rechtvaardigheid met goedheid te verbinden, 

Sir. XXVIII: 5. XXXII op heteinde, B. d, 

Wijsh. XII: 19. 
Het 

(34) Ook wordt de algemene liefde van God omtrent 
alle meníchen als drangreden tot deugd gebruikt, 

Sir. XVI: 15, inedit, Complut, 

Q 
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Het achtgeven op de treurige gevolgen der 
zonde, en de zegeningen, welke de deugd 
met zich voert, wordt in de Apokrijfe even 
zo, als in de Kanonieke Boeken des Ouden 
Testaments tot diet doel gebruikt. Onder de 
fprekendfte beelden wordt de ellende des zon» 

daars gefchilderd, Van hem heer het, dat hij 
in den kuil valt Sir. XXVIII: a6, 27., dat 
de wraak of ftraf hem als een leeuw beloert va 

28., dat vuur en worm de ftraf der boosheid 
is, Sir. Vil: 17. Judith XVI: 17, , dat de 
zonde gelijk is aan ene flang , en aan een 

zwaard, dat ongeneeslijk wordt, Sir. XXI: 
2, 3. dat kwaad met kwaad vergolden wordt 

B. d. Wijsh. Xl: 17. XVI: 1., welk laatfte 
in een voorbeeld uit de gefchiedenis breedvoe* 
rig aangetoond wordt H. XII: o4=—27,, dat 

de zondaar door zijn kwaad geweten beang» 
ftigd wordt B, d. Wijsh. IV: zo. Als bij 

zondere gevolgen der zonden worden in de 
Apokrijfe boeken opgegeven , onvruchtbaare 

heid der huwelijken Sir. XL: 15. (35), of 
one 

(35) De Apokrijfen ftelien evenwel anders (hier in afe 

wijkende van de verklaringen iu “t. O. T.) de 
onvruchtbaarheid der huwelijken niet altijd als een 

bewijs vaa Gods toorn ea als een ongeluk voor. 
Veele 
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ongelukkige nakomelingen vs.5, 6. B. d, 
Wijsh. X: 8., befpotting der vijanden Sir. 

XLI: 11. vreesvoor elk verfchijnfel (Paru) 
B. d. Wijsh. XVII: 3, 4, 9, 11, 12, 1), 
hopeloosheid inden dood B. d, Wijsh. V: 15. 
(ongeluk na den dood Sir. XII: 7. (36), 

volkomen vernietiging van hun aandenken B. d. 

Wijsh. IV: 19. Ook heeft de zonde dat eigen , 
dat den zondaar elk kwaad, waar onder de 
menschheid zucht, zevenvoudig (met fterker 

kracht ) treft Sir, XL: 8. Daarentegen wor= 
den de heerlijke en zalige gevolgen van een Gode 

welbehaaglijk , deugdzaam gedrag ; ook in deze 

boeken van meer zijden voorgefteld en aangepre- 
zen. Daar toe worden voornamelijk gerekend, 

redding uit de ogenfchijnelijkfte gevaren Sir, 

XXXV(: rs. B. d, Wijsh. XVI: zo, (37), 
rust 

Veeleer wordt op meer plaatzen de ftelling , dat 

vruchtbaarheid en ene talrijke ‘nakomelingfchap on- 

bepaald voor een geluk te houden is, wel degelijk 
teruggenomen, Sir. XVI: 1, 3. B. d, Wijsh 

B MAlierd. IV: 1. 
(36) Dukaros Câbusas Teus awaprahovssss úwepds Endiuns 

ots wöruv vparaier, Doch de plaats ontbreekt in 

enige Codd, en daar zij met Jud. vs. ó. zeer 

naauwkeurig overeenftemt, zo zoude men op het 

vermoeden kunnen komen, dat zij uit den brief 

van Judas door een’ Christen iugelascht zij, 

_(37) Zelfs de gehele natuur ftrijdt voor den rechtvaardie 

| Qs gens 
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rustnaden doodH. IV: 7, V: 1., onfterflijke 

‚naam H‚ It 15 IV: 1. VI: 18 (Corpoooyy voe 

pewv (Pefdawors aPdbeporias ) [ Sir. 1: 16. J-de vole 

making der gelukzaligheid in het rijk van den 

Mesfias, en verheffing boven alle volkeren der 

aarde, B. d. Wijsh. III: 8. [ verg. boven 5 

17139) 

(38) 

De | 

gen, B. d, Wijsh. XVI: 17., waar de gefchieden 

nis Exod. 1X: 23, 25. tot een voorbeeld en 

bewijs wordt bijgebragte 

Het valt in toog, dat onder deze reeks van beloe 

ningen geheel niet aan een Jang deven gedacht 

wordt. Men ziet uit meer plaatfen in de Apokrije 
fen, dat een lang leven toenmaals niet meer, ge- 

lijk in vroegere tijden , voor een onderfcheidend bee 
wijs, zo min als voor ene onbedriegelijke beloning 

der vroomheid gehouden wierd: zie, bij voorbeeld, 

B. d. Wijsh. III: 16. ja dat denkbeeld des voors 
tijds wordt zelfs opzettelijk wederlegd H, IV: 
7—9. Ja vs. los 11, 14, wordt zelfs de 
vroegtijdige dood der vromen als een bewijs van 
goddelijke goedheid voorgefteld, verg. Gen. Vz 
24. B. de Wijsh. IV: 13, komt de fchone ge- 
dachte voor zsAswdess Ev dAeym êm2Anpore zporoug Hutu pause 

în korten tijd voleindigd heeft hij evenwel lang 
geleefd. Dit is wel gezegd in tegenftelling tegen 
den ondeugenden , welke, hoe lang hij ook leve, 
dan nog in der daad meer gedroomd dan geleefd 
heeft verg. ook vs. 16 —e 
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De fchrijvers der Apokrijfen maken verder , 
even zo wel alsde {chrijvers des Ouden Testa- 
ments, op voorbeelden van anderen, zo wel 

op kwade ter waarfchuwing , als op goede ter 
navolging opmerkzaam, Zo gefchiedt dir in 

% algemeen, wanneer op het voorbeeld der 

kwaaddoenersen hun ongeluk gewezen wordt, 
zonder iemand bij name te noemen Sir. XVI: 

6, 7., of in het bijzonder, ten aanzien van 

bijzondere vergrijpen, en derzelver treurige 

gevolgen, insgelijks zonder iemand bij name 

aan te voeren, H. III: 24. VIII: 2. (H. 

XXXIV: 6.) of eindelijk door voorftelling van 
bijzondere reeds bekende voorbeelden uit de 

_Bijbelfche gefchiedenis, bij voorbeeld, van 

Kain B. d,‚ Wijsh. X: 3. van den zondvloed 

| vs. 4e In tegendeel worden ook voorbeelden 
| van vromen , dien het wel ging, bijgebragt. 
Zo wordt B. d, Wijsh. X: 6. het voorbeeld 

| van Abraham, bij Sodom’s en Gomorrha’s 
ondergang gered, genoemd: als mede dat van 

} Jakob, op de vlucht voor zijnen broeder bee 
veiligd vs. zo, van Jofef, uitde flavernij en 

} de gevangenis verlost en verhoogd, vs. 13, 
| 14, van Mofes, in zijne onderhandelingen 

| met den Egyptifchen Farao door Gods magt 
| behoed vs. 15, 17, 18. H. XI, volg. Ane 
| dere voorbeelden komen in menigte voor 

Q 3 Sir. 
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Sir. XLIV—L. en 1 Makk. II: sr —ót. 4 

Ook leren de Apokrijfen op het gunftig oor 
deel, de liefde en het voordeel van anderen 
te letten bij zijne daden, De barmhartige worde 
openlijk geprezen Sir, XXXIV: 14, Een_ 
flecht gedrag omtrent de ouderen is fchande= 
lijk en vloekwaardig. Sir. III: 3. daarentegen 
een goed, eerbiedig gedrag omtrent dezelve 

is lofwaardig vs. 11, Dubbelhartige mene 
fchen en luiaards zijn eerloos (39). De 
vrome is bij God en menfchen bemind B, d, 
Wijsh. IV: 1. (Cywwarerai, geroemd, vole 
gens Luther ) De deugdzame vindrenen vriend, 
het fchoonfte goed des levens Sir. Vl: 16, 
17. Zachte en goede woorden maken vrien 
den vs. 5. (Gefchenken hebben voor alle mens 

fchen ene bekoring H. Vil: 33, ) Daarentee 
gen de toornige ontfteekt het vuur van twedrage 
Sir. XXVIII: 8., en de twetongige brengt 
gehele volkeren in oproer, keert fteden en 

paleizen om; vr. 14» 

Eindelijk leren deze boeken, even als de 

regelmatige fchriften des Ouden Testaments, 
ook 

(39) Voor het overige wordt in het|B. d, Wijsh. He 
XV: 9, 12. aangewezen, dat eergierigheid , roem 

zucht en gewinzucht gene rechumatige drijfveeren 

vaa meníChelijke handelingen zijae 
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ook op de nakomelingfchap te zien, om daar 
door van het kwade teruggehouden, en tot 
het goede opgewekt te worden. De fchande 
ener hoer zal zich ook nog op hare kinderen 

uitrekken Sir, XXIII: og==27, De kin- 

ders in ontucht verwekt moeten levenslang te- 

gen hunne ouderen getuigen B. d. Wijsh. IV: 
6. Over het algemeen hebben de boze daden 
der goddelozen voor hunne nakomelingen de 
treurigfte gevolgen Sir. XLI : 7—g. Daar- 
entegen heet her van hem, die zijne ouders 

eert en acht, dat hij ook eens vreuchd aan zijne 

kinderen beleven zal, Sir. III: 5. 

S 22, 

Bijzondere beweegredenen, welke van bij« 
zondere zonden terughouden, en tot 

bijzondere deugden aanzetten moe- 

den „ volgens de Apokrij- 

fen (40). 

Reeds inden voorgaanden $ zijn die algeme: 

ne beweegredenen ten goede, van welke zich 

de 

(40) Bij dezen S inzonderheid vergelijke men de boven 
aangehaalde verhandeliag van Schulze $ 15en 17. ke 
® pl. p. 65—69 en 76-78. 

| Q 4 
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de fchrijvers der Apokrijfen bedienen, ook 

in derzelver bijzondere toepasfing op bijzon= 
dere misgrijpingen, voor welke gewaarfchuwd 
wordt , en op bijzondere deugden, welke aan- 
bevolen worden, voorgedragen. Er isnu nog 
overig, dat de bijzondere gronden, van welke 
zich de fcbrijvers der Apokrijfen bedienen, 
om van bijzondere ondeugden af te trekken, 
of tot bijzondere deugden op te wekken, te 
berde worden gebragt. Grotendeels zijn deze 

gronden ontleend van de gevolgen, welke 
bijzondere ongeoorloofde zo wel, als plichte 
matige handelingen voor hun, die ze doen, 

als ook voorandere menfchen na zich trekken. 

L. De gevolgen van ene kwade denkwijze 
en van kwade daden , van welke de fchrijvers 
der Apokrijfen fpreken, zijn voornamelijk 
deze. 

De kwade gevolgen van een’ vertrouwden 
omgang met ondeugenden worden ontwikkeld 
Sir. XII: ro—XilI: 1, Door kwade voors 
beelden worden ook anderen bedorven. B. de 
Wijsh. IV: 12. | 

De gierige en nijdige is nimmer te vreden , hij 

wordt onrechtvaardig omtrent anderen, Sir. 
XIV: 9, 1o. Op het onverwachtst kan hij van 

zijne fchatten beroofd worden, vs, 12 ende heb= 

zucht verteert het lichaam , H, XXXIV: 1. 
De 
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De onmedogende, welke den Sbiddenden el- 

lendigen afwijst, zal door dezen gevloekt wor- 
den, en God, zijn fchepper, zal deszelfs ge- 

bed verhoren, Sir. IV: 6e 

Hoererij brengt tot armoede, Sir, IX: 6, 

XIX: 2, 3. De kinders van echtbrekers wor- 
telen niet diep, en gedijen niet, B. d, Wijsh. 
Ml: 16. IV: 3—. 

De #rotfchen worden neêrgeworpen: want 
hoogmoed komt voor den val, Sir. I: 30, 

De verwachting der ondankbaren vergaat 

als water, B. d, Wijsh, XVI: 29, verg. H, 

V: 14. 

Ongerechtigheid {tort ‘de tronen om, B. d, 
Wijsh. V: 23. Onrechtvaardige vorften beb- 
ben ene verfchrikkelijke ftraf te wachten, 
H. VI: 5. 

Door onmatigheid ontftaan tegenfpreking, 

hevigheid en onvoorzichtigheid in ’ fpreken, 
en van daar menigerlei onaangenaamheden, zo 
als verlies van krachten Sir. XXXIV: 29, go, 

Onbedachtzaamheid in °t [preken bevordert 

den ondergang des menfchen, Sir. V: r3, 
Leugen en dergelijke, B. d. Wijsh, I: 11. . 

Doorbrengers kunnen niet tot een geregeld 
vermogen geraken: in tegendeel naderen zij 
fteeds hun gehelen ondergang, Sir. XIX: 1, o, 
De toornige kan niet gelukkig zijn, hij 

Q5 be- 
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bereidt zich zelven den val, Sir, I: ar. 
Vermetelheid voert in’tverderf, Sir. III: 26. 

II Daarentegen worden als gevolgen van — 
goede gezindheden en daden aangevoerd: 

Demoedigheid wordt van God bijzonder be- 
gunftigd, Sir. III: 18, eo, 

Hem, die zijne ouderen acht, gaat het 
wel, Sir. III: 4. Ook in ongeval zal hij zich 

kunnen troosten, vs. 15. Andere zonden 
worden daar door tevens bedekt en verzoend 

vs. 3 en 14. zijn gebed wordt verhoord , en 

‘zijn leven verlengd, vs. 5 en ó. 

Den medelijdenden en milddadigen helpt 
God in ongeluk, Sir. III: 31e XXIX: 

10— 12. 
De langmoedigen lijden een’ tijdlang inwen- 

dig, naderhand zullen zij dies te vrolijker zijn, 

Sir. Is 22. e 

De matige heefteen’ gezonden flaap , flaat 
vroeger en met een volkomener bewustheid 

op dan de onmatige Sir. XXXIV: 20, 

III, Enen geheel bijzonderen grond brengt 

Sirach bij voor de onderdanigheid der vrouwen 
aan de mannen en voor de verpligting van deze „ 
om ze in onderdanigheid te houden; dezen 

namelijk, dat de zonde door ene vrouw in de 

wereld is gekomen H. XXV: 24=26, Dee 

zen 
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zen grond gebruikt ook de Apostel Paulus 

1 Tim. Il: 12 — 14. | 

__Enige andere bijzondere beweegredenen ter 
uitoefening van bijzondere pligten zullen in de 

volgende SS nog bij gelegenheid worden aan« 
gevoerd. 

S 23. 

Van enige bijzondere zedelijke voorfchriften, 
welke in de Apokrijfe Boeken met bijzon- 

deren nadruk ingefcherpt worden, 

Daar het ons veel te ver zoude afleiden, 

wanneer wij de gehele leer der pligten, zo als 
dezelve hier en daar in de Apokrijfe Boeken 

vervat is, wilden voorftellen; het geen ook 

te. minder noodzakelijk is, om dat dezelve in 

dic fltuk metde Kanonieke fchriften grotendeels 
overeenftemmen; zo zal het tot ons oogmerk 

voldoende zijn, wanneer wij bier flechts enige 
bijzondere pligten uickippen, welke in de 
Apokrijfen met bijzonderen nadruk worden 

ingefcherpt. En dan verdient voor alle din- 
gen onze bijzondere aandacht het geen in deze 
boeken met opzicht tot het geven van aalmoe- 

zen, het bidden en vasten geleerd wordt, 
Reeds bij den ten tijde der ballingfchap leven- 

den 
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den Profeet Daniël H. IV: 94, vinden wij 

een fpoor der denkwijze, naar welke der wel 

dadigheid jegens de armen ene gansch bijzone 
dere waarde en een’ niet mindere invloed op. 
de verkrijging van vergeving der zonden worde 

toegefchreven. Hoe men intusfchen deze 
. plaats ook verklaren moge, zo is dit toch dui= 

delijk, dat uit dezelve de latere denkbeelden 

der Apokrijfen over dit onderwerp zijn afge- 
leid geworden. Sirach kent aan het geven van 

aalmoezen H. III: go de kracht toe van de 
zonden te verzoenen (éäsÀareras djaaprias. ) 
gelijk het water een brandend vuur bluscht. 

Volgens H. XVII: 22 — is de weldadigheid 

des menfchen gelijk een zegelring (welken 

de Jood op de borst droeg — dus van zeer veel 

waarde, aangenaam) voor God; en bewijzen: 
van liefde bewaart Hij als zijn’ oogappel. H, 

XXIX: 11 — deelt de fchrijver deze les mede: 

Verfamel uwen fchat (of: verfamel u enen 

fchat — namelijk door het geven van aalmoe= 

zen) naarde bevelen des Allerhoogften (41), 
en het zal u meer voordeel geven, dan hee 

goud, (dat gij behoudt. ) Sluit de aalmoezen 
in 

(41) Men verg. ook Tob. IV: 8— ro. en de plaatzen 

des N. T. Matth, VI: 19, 20, Luk, XI: 4t. — 

XVI: 9. XIX: are 1 Tim, VI: 19, En andere. 
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in uwen fchatkamer (allegorisch voor de armen )) 

aan wien de aalmoezen als ’t ware ter bewa- 

ring toevertrouwd worden) en zij zullen u 

redden uit alle ongeluk, Meer dan het fterk 

fchild en de harde fpies zullen zij regen uwen 

vijand voor u ftrijden. Verg. ook H, XL: 

17 en 24. Vrienden en derzelver hulp redden 
ten tijde des ongeluks, doch meer dan beide 

redt de weldadigheid (42 ). 
— In het boek Tobias in ’t bijzonder worde 

het geven van aalmoezen met het begraven 

der doden H. I: 17 —19. II: 15. (de laars 
fte plaats volgens den Latijnfchen tekst) dese 
gelijks met het vasten en 'bidden H. XII: 8, 
g. wederom met het begraven der doden vs, 

12, in verband gebragt, en daar aan ene zeer 

hoge waarde en een bijzondere invloed op het 

lot eens. menfchen toegefchreven. In de eerfte 
plaáts, H. X[l: 9 namelijk, zegt de Engel 
Raphaël tot Tobias: Goed is een gebed met 
vasten en aalmoesgeven en weldoen ( Axasorv- 
ve) Beter is een weinig met recht, dan veel 
metonrech:; beter aalmoezen geven , dan goud 

„ophopen. Want het aalmoesgeven redt van 

_ den dood, enreinigt (Amorabapier) elke zon- 
de (of volgens ene andere lezing: neemt elke 

_ zoe 

(42) Zie Bretfchneider, ta. pl P. 137 En vervolg. 
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zonde weg amexalasper) die aalmoezen geverti 
en weldoen vermeerderen hun leven.— En 

vs. 12. verzekert dezelfde: En nu daar gij 
badt, gij en uwe bruid Sara, bragt ik de ge= — 

dachtenis van uw gebed voor den heiligen 
(God), en , daar gij de doden begroeft, was 
ik tevens bij u tegenwoordig (43). (Verg. 

bij het eerfte gedeelte van dit vs, Hand, X: 4 
en wat de begraving der doden, als een’ lief- 
depligt befchouwd, aangaat, de plaats Sif. 
VlIl: 33.) VolgensH. XIV: to. wierd Mae 
nasfe, die rijkelijke aalmoezen gegeven had, 

uit den hem gelegden flrik des doods gered, 
met deze aanmerking: Nu ziet gij toch, kins 

deren! wat aalmoezen vermogen, en dat wele _ 
dadigheid redt (van den dood ). Deze in het 
Boek Tobias heerfchende denkbeelden hebben 

waar- 

(43) Zo heet bet in den Griekfchen tekst, waar de pete 

fonen van den ouden en jongen Tobias niet bep: 

genoeg van elkanderen ouderfcheiden worden. Im 
de Latijnfche uitgave ìs alles met meer gefchiktheid 

aan den ouden Tobias toegefchreven geworden. 

Men kan evenwel wwuós ook door fchoondoch 

vertalen: verg. H. XI: 16, en het daarop b 

kelijk maken, dat het gebed van den ouden Toe 
biasen van Sara, wel niet op éne plaats, maar echie 

ter gelijktijdig gefchied , en tot God opgezonden zije 

H. II: 16, 17. 4 
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waarfchijalijk aan Paul, Fagius aanleiding 
gegeven tot de gedachte, dar dit boek als ene 

verdichting moest befchouwd worden, waar 
ân Tobias de oude als her voorbeeld van een? 

vromen vader, en de jonge Tobias als het 
voorbeeld van een’ vromen zoon wierd voor 
gefteld, en inzonderheid aangetoond wierd, 

hoe God reeds in dit leven goede werken, 
vooral aalmoezen en begraving der doden, 

% welk men voor iets bijzonder verdienftelijks 
aanzag , gewoon was te belonen (44). Merk- 

waardig blijft fteeds de overeenftemming van 

Daniël, van Sirach , van het boek Tobias en 

van het Nieuwe Testament in de hoofddenk- 

beelden, welke die wijze van voorftellen ten 

gronde liggen, 

S 24 

Vervolge 

Er is nog overig, dat wij enige andere plig- 
ten melden, welke in de Apokrijfe Boe 

ken 

(44) Zie Calmet, Disfertations, qui peuvent fervir de 
pro!légomenes de rEcriture fzinte T. II. p. 40, 

Fagíus intusfchen heeft in dit gevoelen tr 

navolgers gehad. 
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ken met bijzonderen nadruk ingefcherpt wore 
den, 

_ Ten aanzien van de aardfche goederen , der= 
zelver bejaging en gebruik, deelt vooral Sirach 
enige merkwaardige regelen mede. Dezelve 
wekt op H. III: or, om gene ondernee 
mingen te wagen, die men niet ten uitvoer 
kan brengen, maar veel liever bij zijn aan= 
bevolen beroep ftil te blijven (verg. Rom. 
XII: 16.). Hij beveelt op het nadrukkelijkst 
de vergenoegdheid aan H. XXIX: 97 —. 
(verg. 1 Tim. VI: 6.). Hij waarfchuwt tee 
gen het vertrouwen op aardfche goederen, 
H. V: 1. XXXIV: 1. —, (verg. 1 Time 
VI: 17. ). tegen de hebzucht H, XI: 17 = 
19., op dezelfde wijze omtrent als onze 

Verlosfer Luk. XII: 19. In ’t voorbijgaan wor= 
de hier ook nog erinnerd , dat in den Pfeudoe 

Esras H. XVI: 41 — ene les, betreffende 

het gebruik der aardfche goederen , voorkomt, 
welke met de vermaning des Apostels Paulus 
1 Kor. VII: 9— 31. ene in *t oog vallende 
gelijkheid heeft. 

Het gedrag en krankheden heeft Sirach tot 
een bijzonder onderwerp zijner aandacht gee 
fteld. Zo als hij met allen ernst waarfchuwt „ 
om de bekering niet tot aan den dag des ou- 
derdoms of der ziekte uit te ftellen H, XVIII: 

2I, 
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er. 22. zo prijst hij in krankheden aan het 

gebruik van dienftige geneesmiddelen, H, 

XXXVII: 1 —., het dfftand doen van zon= 

de, het wegdoen van het onrechtvaardig vere 

kregen goed, offeren en andere godsdienttige 

verrichtingen, als ook de voorbidding der art- 

zen. (45-) (Men kan daar mede enigzins 

vergelijken’ Jak. V: 14, 15e 46 

Volgens dezen fchrijver mag en moet men 

de doden bewenen, H‚ XXIi: rr — XXXVII: 

16 —, maar evenwel in dezen rouw zich maes 

tigen (verg. de laacfte dezer plaatzen) en 

voor ene gefchikte begravenis zorgen, ter 

zelfd. pl en H. VII: 33. Voor de overlede- 

pen te bidden en zoenoffers aan te brengen 

word: in ’t twede Boek der Makk. H XII: 

43— 46, als een heilig en vroom gevoelen 

aanbevolen. 

(45) Non enim vult quaeri — merkt Grotius ter dezer 

pl. aan — medicos afsou impios. 

(46) Kranken zal men bezoeken en treurigen troosten. 

_H. VII: 34, 35. verge Match. XXV: 36. en Roms . 

XII; 15e 

R TWEe 
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TWEDE AFDELING, 

GEBRUIK DER APOKRIJFEN, TER OPe 

HELDERING VAN DE SCHRIJFWIJZE 

DES NIEUWEN TESTAMENTS 

Voorlopige Aanmerkingen. 

1 

Wie den Griekfchen tekst der Apokrijfe Boes 

ken des Ouden Testaments met enige opmerks 

zaamheid leest, en terftond daarop tot de lezing. 

der fchriften van het Nieuwe Testament overe 

gaat ; dien moet de gelijkheid in het oog vallen 

welke tusfchen beide met opzicht tot den ftijt 
Cde fchrijfwijze) plaats vindt. Het is daarom 
zeer te verwonderen, dat de Apokrijfe fchrife 
ten naar evenredigheid maar weinig tot ophel« 
dering der in het Nieuwe Testament heere 
fchende fchrijfwijze door de Uitleggers zijn 
gebruikt geworden; te meer, daar, indien 

niet ee meeste, althans zeker vele van die 
Ak A Apo- 
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Apokrijfe fchriften gene overzettingen uit een” 
Hebreeuwfchen tekst, maar Griekfche origi 
nelen zijn, en zich dus ter opheldering der 
in ’t Grieksch gefchrevene Boeken des Nieu- 
wen Testaments nog zekerer laten gebruiken, 
dan de oude Griekfche vertalingen des Ouden 

Testaments. — Hugo de Groot, (geboren 
1583. geftorven 1645) deze wegens de 

grammatikale uitlegging des Nieuwen Testa= 

ménts verdienftelijke man (1), doet zich ook 

in dat opzicht op ene uitftekend voordelige 
wijze kennen. Door eigene lezing, en zelfs 

door de uitlegging der gezamenlijke Apokrij= 

fe Boeken des Ouden Testaments met derzel« 

ver ftijl vertrouwd geworden, maakte hij ook 
bij de verklaring der fchriften des Nieuwen 
Testaments van deze boeken gebruik. Dit 

gebruik namelijk bepaalt zich niet alleen toe 

de vergelijking van merkwaardige, in deze 
boeken voorkomende, gezegden met derge= 
lijke uic{praken des Nieuwen Testaments (2), 

maar 

Ca) Verg. Car. Segaar, Oratio de Hugone Grotio, 

illuftri humanorum & divinorum, Novi Foederis 

fcriptorum interprete. Traj, ad Rhen. 1785, 

| Ce) Men zie, bij voorbeeld, zijne aanmerkingen op 

Matth. X: 29 —, Luk. Is 51. a Petr. II: 5 

17. en elders, } 

Ra 
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maar ftrekt zich ook uit tot de verklaring van 
*% fpraakgebruik in ’t Nieuwe Testament ter 
opgeving van deszelfs mening (3). Onder- 
tusfchen heeft hij zo wel in het ene als in 

% ander in de vroegere tijden weinige , of ge=r 
heel gene navolgers gehad, ’ 

Men zoude anders verwacht hebben, dat in 

den met zo veel hevigheid gewoerden ftrijd 
over de eigenlijke gefteldheid der Griekfche 
taal, van welke zich de fchrijvers des Nieu — 

wen Testaments bediend hebben (of namelijk 

dezelve zuiver Grieksch of Hebreeuwschach= 
tig zij? ) de verdedigers van enen Hebreeuwe 
fchen of Hellenistifchen ftijl zich op de Apo= 
krijfe Boeken zouden beroepen, en de fchrijf= 
wijze derzelver, met‘die,des Nieuwen Festa= 

ments vergeleken ‘hebben, « Dan, in de bee 
kende, door Jac.Rhenferd uitgegevene ver= 
zameling van verhandelingen: over dit ondere 

werp (4) zijn maar weinige fporen te vine 

den van het gebruik, dat tot dit oogmerk van 

die boeken gemaakt is (5). Zonderling is 
het 

(3) B. v. bij Matth. VI: 7. XVI: ae. XXIV: 7e 
XXVII: 5, 39. Mark. X: 42. Luk. I: 39, [Vé 

19. XVIII: 7. Joh.-V: 35. Hand. XIII: 28. 

C4) Disfertetiocum pbilologico-theologicorum ‚de flyla 

N. T. fyntagma &c. Leovardiae 1703. 4to. 

(5) Zo gebruikt, bij voorbeeld, Jos Olearius in zijne 
Vere 



per APOKRIJFE BOEKEN pes O.T. 261 

het hierbij, dat juist de hardnekkige verdedie 
ger van het zuiver Grieksch des Nieuwen 

Testaments Sebast. Pfochenius, ter ophelde- 
ring van fpreekwijzen in herzelve fomtijds 

_plaatzen uit de Apokrijfe Boeken des Ouden 

Testaments aanvoert (6). 
De enige, welke bij het onderzoek naar 

den ftijl des Nieuwen Testaments van de Apo- 

krijfen des Ouden Testaments tot verklaring 
van woorden en fpreekwijzen in het eerstge- 

noemde een zorgvuldig en menigvuldig ge- 

bruik maakte, was, zo veel mij bewust is, 

de bekende Jok. Vorftius, in zijn fteeds nog 

zeer bruikbaar werk: de Mebraïsmis N. Tes- 

tamenti Commentarius, waar van het eerfte 

deel 1658 te Leyden, en her andere zeven 

jaren later te Amfterdam in ’ licht verfcheen, 

daarna dikwijls opgelegd, en in % bijzonder 
van den beroemden Leipziger taalkenner Jo. 

Frid. Fifcher 1778. in groot 8vo, op nieuw 
is uitgegeven geworden (7). 

In 

Verhand. de flylo N. T. membr. V. S 4. t. a. pl. 

Pp. 43. de plaats Sir, XXXV: 21, 22, tot ophel- 

dering van Luk. XVIII: z. 

(6) In de Verband. de Linguae Graecae N.T, puritate 

$ 38, 50,65, 69, 1Ilo, en de aangeh. verfame- 

ling p. 155» 163, 174, 176, 210. 

(7) Beneden zal op zijne plaats wan dit boek nader 
gefproken worden. 

R 3 
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In de agttiende eeuw was, zo veel wij wee 
ten , Georg Jo. Henke de eerfte, welke, 
% geen andere voor hem flechts in % voor- 
bijgaan gedaan hadden, in een bijzonder ge= 

fchrift onder den tijtel: de ufu librorum Apo= 

eryphorum WV. T. in Novo Teftamento (Halae 
171le 4to.) (8), op het tot hier toe zo 
zeer miskend gebruik der Apokrijfe Boeken des 
Ouden Testaments ter opheldering der fchriften 

des Nieuwen Testaments opmerkzaam maakte, 

Evenwel de ftem des waardigen mans zweeg 
ras weder. Er verfcheen ene menigte van 
fchriften, welke ten doel hadden, de fpreek« 
wijzen des Nieuwen Testaments uit de Grieke 

fche ongewijde fchrijvers op te helderen, 

Chet is buiten ons plan dezelve aan te halen, 

en zij zijn ook behalve dat aan den geleerden 
bekend genoeg). Appke, Loesner en J. Be 
Carpzovius maakten gebruik van de fchriften 
van Flavius Jofephus en Phila tot dit zelfde 

oog- 

(8) Zij is wederom gedrukt in het ade Deel van den 

Novus Thefaurus theol philog (Luzd & Amfk 

1732 in fol,) p- 15 fqq. Chr Theoph, Kuinoel, 

in het flraks nader aan te halen ftuk heeft die 

verhandeling vast geheel uitgetrokken, en ze voor. 

al io zijn boek p. 27, 28, 36, 73, 74=— ge 
bruikt. 4 
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dogmerk. Doch aan de Apokrijfen wierd in 
dic tijdvak vast geheel niet gedacht, Wif 

vinden, wel is waar, in de Remargues hiftoe 

rigues, critiques @ philologiques fur le N.T, 
par feu Mr. de Beaufobre le Pere, oe Tom: 
Cà la Haye 1742, 2 vol. 4to.) onder ande: 
ren zeer vele uitmuntende aanmerkingen zer 
opheldering des Nieuwen Testaments, en voors 
al ook des fpraakgebruiks in hetzelve uit de 
Apokrijfen des Ouden Testaments, doch zij 
fchijnen toenmaals in Duitschland nier zeer 
gebruikt te zijn, en vooral waren zij wel van 
dezen kant, met opzicht tot het gebruik der 

Apokrijfen weinig bekend (9). In de voor* 

treffelijkfte lesfen voor de uitlegkunde des 
Nieuwen Testaments, bij voorbeeld, in de 

anders over het algemeen zo zaakrijke en nure 

tige Inftitucio interpretis N. T. van den on- 

fterflijken Jo. Aug. Ernefti (in Cap. de re- 
periundo ufu loquendi N,T,, waar hèt de 

eigenlijke plaats was) wierd op het gebruik 
‚der Apokrijfen van het Oude Testament tot 

opheldering van het Nieuwe geheel geen acht 

5e 

9) Zelfs Schleusner, in de Recenfie van Kwinee/’s 

fchrift (zie beneden) gewaagt van dezelve ge= 
heel niet, 

R 4 
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„geflagen. Intusfchen maakten evenwel Jo 
Sal. Semier en Jo Davy. Michaëlis op de 
voordelen opmerkzaam, welke men uit de 

Apokrijfen des Ouden Testaments tot ophel= 
dering van het Nieuwe trekken konde: de 
eerfte in zijnen te Halle 1767, 8vo uitgege= 

ven Apparatus ad liberalem DN. Teftamentë 
interpretationem ‚ waar hij L.[L. cap. IL 

S 47. p- to4» het gebruik der Apokrijfen, 
zo wel der Joodfche als der Christelijke , tot 
dit oogmerk aanprijst, maar evenwel p. 105 

107, de voorbeelden ter opheldering alleen 
ontleent uit de Apokrijfen des Nieuwen Tes= 
taments (10); de andere in zijne zo gewigtie 

ge 
(ro) Semler floeg in ’t algemeen op de grammatikale 

uitlegging des N. T. te weinig acht; hij hield zich 

meer bezig met Aiftorijche (zie Jo. Aug. Noesfelt, 

de Jo. Sal, Semiero eiusque ingenio inprimis 

meritis in interpretationem SS. Scripturarum narräe — 

tio, voor Semler’s Paraphrafis in primam Johannis 
epiftolam cum prolegomenis & animadverfionibus. 

Rigae 1782. p. LXIV. en }. G. Eichhorn Allge- 

meine Biblioth. der Bibl. Liter. V. Bd, 1 fl. 
Leipz. 1793 p. 27, 28, 32» 34» 37: ) waâte 

om ook in de aanmerkingen op zijne Paraphraféen 

gene nauwkeurige ophelderingen van het taalge. 

bruik des N. T. eigenlijk moeten gezogt wordene 

Van de Apokrijfen des O T maakt hijtot dit oog= 

merk zelden gebruik. De opfteller dezer verhan= 
de- 
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ge Inleiding in de goddelijke fchriften des 

Nieuwen Verbonds, S$ 8. over de Taal des 

Nieuwen Testaments (p. 190. vierde Hoogd, 
uitgave) waar hij de fpreekwijze êv mpaZere;, 

zult gij wel doen, in de beroemde plaats 

Hand. XV: 29. uit de gelijkfoortige fpreek- 
manieren xaAws moei, en opdws mosew, wel 

doen, recht doen, 1 Makk. Xil: 18, 22, 
verg. H. XI: 43, zoekt op te helderen, en 

meent, dar, wanneer men van deze plaatzen 

ter opheldering van dat Apostolisch woord 
gebruik mag maken, hetzelve niet naar een 

bevel, maar naar ene bede gelijkt, welke de 

Apostelen en Oudften te Jeru{alem alleen om 

der Joden wil doen, welke zich aan de daar 
verboden dingen ftieten (11). Allengskens 
wierd het gebruik dier Apokrijfe Boeken des 

Ouden Testaments ter opheldering van fpreeke 
ma. 

deling heeft wel niet alle Paraphrafen van Semler 

bij de hand: doch merkt op uit ene zorgvuldige 

vergelijking van die, welke hij gebruiken konde, 

dat dat gebruik in de Paraphrafe over den eerftea 

brief van Joh. geheel niet, in die over Joh. Evan- 

gelie, den tweden brief van Petrus, en den brief 

van Judas flechts fpaarzaam gemaakt wordt. 

(1x) In zijne vertaling des N.T. met aanmerkingen floeg 

JF. D. Michaëlis ook in t algemeen zelden scht op 

de grammatikale uitlegging. 

R 5 
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manieren in het Nieuwe algemener, na dat 
SF. Chr. Biel's bekende MVovus thefaurus phi 

lologicus five Lexicon in LXX & alios Intere 

pretes & fcriptores Apocryphos Vet. Testa- 

menti, door debezorgingvan Z. A. Mutzen= 
becher (Hagae Com. 1779. 3 tome in 8vo. ) 

in de handen van het publiek gekomen, en 
daar door het nuttig gebruik der Apokrijfen 
des Ouden Testaments ter opheldering van 
het Nieuwen zo zeer verligt is geworden, 
Niet alleen heeft }, Fr. Schleusner in zijne 
beide bijdragen tot Biel’s Woordenboek, (12), 
en in zijn philologisch Lexicon overhet Nieu- 
we Testament (13), elke voorkomende ge 

legenheid, om het taalgebruik van die fchrij- 
vers 

(12) Lexici in Interpretes Graecos V. T. maxime fcrip. 

tores Apocryphos fpicilegium; post Bielium cone 
geffit & edidit 7. F. Schleusner, Lipfiae 1784» 

fpecimen fecundum ibidem 1786. Verg. de fcho» 

ne recenfie in Ff. C. Doederlein’s auferlefen 

theolog. Biblioch. IIL Bd. 2 ft. p- 98— 103. en 

C. G. Breifchneider , Lexici in interpretes Graecos 

V. T. maxime feríptores Apocryphos fpicilegium, 
poft Bielium & Schleusnerum Lipf. 1805. 8voe 

(13) Novum Lexicon Graeco-Latinum ín Novum 

Testamentum congeflit & variis obfervationibus 

philologicis illuftravie Joh. Frid, Scheusner. Edi 
tio altera autior & emendaior, Lipf. 1êars 

2 omi, êvo. Á 
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vers met die van het Nieuwe Testament te 
vergelijken, en dezen uic genen op te helde: 
ren, met lofwaardige zorgvuldigheid, zo dike 
wijls het nodig was, zich ten nutte gemaakt; 
maar reeds vroeger had ook W. br. Teller, 
in zijn Woordenboek des Nieuwen Testamenté 
op de verklaring der fpreekwijzen ia het Nieue 
we Testament uit de Apokrijfen hier en daar 
acht gefligen (14), en meer Philologifche 
uidleggers des Nieuwen Testaments hebben 
van tijd tot tijd hetzelfde gedaan, van welke 
wij hier alleen J. B. Koppe, en deszelfs Vvoorte 

meters, D J. Port, F C. Kraaft en FE 
Heinrichs, desgelijks P, Abresch, en den 
nieuwften Commentator der fchriften des 

Nieuwen Testaments, den beroemden Dr. 
H. E. G. Paulus, bij name willen noemen, 
Eindelijk hebben Christ. Gottlieb Kuinoe/ (15) 

in 

(14) Onder anderen vinden wij in dit Woordenboek 
voorbeelden onder de woorden: Anfang, Ane 
zichen, Brod destebens, Einfalr, Eifern, Eiferer, 
Feuer, Geduld haben, Gewatt des Todes haben, 
Hoelie en Pforten der Hoeile, Suende, (p 437e 
vierde uitg. ) en andere meer, 

65) Chr. Theoph. Kuinoel btervationes al N T ex 
libris Apocrypais V T Lip. 1794 8vo. maj. 
waar mede de zeer uitmuntenden beoordeling dezes 

_ boekg 
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in een bijzonder fluk, en J. C. Nachtigall, 
en ver{cheidene afzonderlijke bijdragen (16), 
aanmerkingen ter opheldering van het {praake 

gebruik uit de Apokrijfen geleverd, welke 

alle opmerkzaamheid verdienen (17), Het 
zal hier niet zo zeer de zaak zijn, om bij de 

door die geleerden gemaakte aanmerkingen 
ene nalezing te voegen, (hoewel dit, wan 

neer 

boeks (van J. F. Schleusner”) in de Goett., Bie 
blioth. der neuesten theolog. Litteratur I Bd, 1 fl 

Pa 55 —70. kan worden vergeleken. 

(16) Bruchftuekke aus einer Einleitung in das Buch der 

Weisheit, als Gegenftuck der Koheleth, und als 

Vorbereitung zum fludium des N. T, bearbeitet: 

in Henkes Neu Magaz. fuer Religionsphilofophie 

&c. IL Bd. I ft. p. 68. vooral p. 94 108. 

Verder zijne Beyträge zur Erklaerung des N, T. 

aus dem fogenannten Buche der Weisheit Salomoe 

nis, in hetzelfde aangehaald Magaz. van Henke, 

UI B. 1 ft. p. 136—149. en in het aft. pe 

279 — 294. waar mede zijne voorafgaande aanmere 

kingen tot het Boek der Wijsh. pe 5o—, en zijn 

eerfte Excurfus tot dit boek p. 195 — 232 te vere 

gelijken zijn. 

(17) Eneen ’tjaar 1802 te Halle in 8vo. uitgekomene 
differtatio philologico- hermeneutica de ulu libro= 

rum V. T, Apocryphorum iu Ne Testamenti intere 

prettione, ken ik flechts uit de aanhaling vaa 

Bretfchneider, in deszelfs Spicileg. Lezici &c 
Pp. 5e 
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neer zich daar toe ene gefchikte aanleiding ope 

doet, niet geheel uit het oog zal worden ver- 

loren ) als wel om voor de gebreken, welke 
bij dar gebruik te vermijden zijn, te waarfchu* 

wen, de juiste grondregelen van dat gebruik 
en deszelfs veelvuldigheid aan te wijzen, en 

dit alles met goede voorbeelden op te helde- 

ren. Uit dic oogpunt wenfchen wij daarom 
ook beoordeeld te zien het geen over dic ftuk 
in de volgende twede afdeling onzer verhandee 
ling zal aangemerkt worden, 

KE € 

Algemene aanmerkingen over het gebruik dep 
Apokrijfen des Ouden Testaments, ter ops 
heldering van de fchrijfwijze der Boeken 

des Nieuwen Testaments, en de daar 

bij in acht te nemen grondbeginfels 
en rezelen van voorzichtigheid. 

Wanneer hier van de opheldering des ftijls 
of der fchrijfwijze van de Boeken des Nieu 

wen Testaments uit de Apokrijfen des Ouden 
Testaments gefproken wordt, dan komt het 
voor alle dingen er op aan om te bepalen, wat 
men onder deze fchrijfwijze heeft te verftaan? 
Namelijk, nietalleen deze of die enkele woor= 

den 
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den en fpreekmanieren des Nieuwen Testa 
ments, welke uit de Apokrijfen des Ouden 
Testaments enig licht ontvangen; vooral zule 

ke, welke op de eigene denkwijze der Ouden, 

en hunne bijzondere wijze van zich uit te druk= 
ken rusten, of welke met de in het Nieuwe 
Testament voorgedragene geloofs. en zedeleer 
in een naauw verband ftaan;z maar ook gehele 
gezegden, fpreuken en ftellingen, welke im 
de fchritten des Nieuwen Testaments voorko» 

men , en uit foortgelijke gezegden, fpreuken 
en ftellingen in de Apokrijfen des Ouden Tes 

taments enige opheldering bekomen kunnen: 
zo alsde gehele manier van voorftel, bij voore 

beeld, her fpreuk- en beeldrijke in de reden 

nen van Jefus, de keus dezer gebruikte beele 
den zelve, -het gebruik der gefchiedenisfen des 
Ouden Testaments tot allegorieën en toepas» 

fingen op onderwerpen der zedeleer, de ge» 
volgen en inkleding der gedachten van enen 

fchrijver, en in ’t algemeen alles, wat tot 
de uiterlijke famenftelling kan gerekend wor= 
den (18). Daarna wordt tevens gevorderd, 
enige regels vast te flellen, naar welke men 

bij 

(ua) Verg. Nachtigall, in’ de aangeh. Verhandeling, 
in Henke's N. Magazin, II Bd. 1 fl, ps 97, 109» 

105) 106, En 108. 
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bij de opheldering van het fpraakgebruik des 

Nieuwen Testaments uit de Apokrijfen heeft 

te werk te gaan, om niet mis te tasten. Wij 

willen de hoofdzakelijkfte hier te berde brens 

gen, 

‘Te Vooreerst moet de echtheid der lezing 
voor alle dingen bewezen worden, wanneer. 

men ene plaats der Apokrijfen tot ophelde. 

ring van enkele woorden en fSpreekwijzen in 

het Nieuwe Testament gebruiken wil. Een 
voorbeeld moge dit doen zien. 

Wanneer men de woorden Mark. XIV: 6os 

wu òbeode mov úrov Tov Gvipwmov vaOypevor 2u 

deliuv Tys Ouvamewe overzet: gij zult den 
Zoon des menfchen zien zitten ter rechter 

hand van God; en dus het woord duvauie 

rechtftreeks van God: verklaart (zonder el- 

lipfe) zo zoude men zich wel ten bewijze, 

dat Jvvauis ene godheid betekende, op 

Tob. I: 5. kunnen beroepen , waar dit woord 

van Baal fchijnt gebruikt te worden, naars 

dien het daar van de Israëlitifche ftammen 

heet: 2fvov 7u Paak ry Ovvager: zij offerden 
der Godheid Baal, Doch de lezing is niet ze= 
ker, De Sixtijnfche uitgave (ook die van 
LL. Bos) heeft er voor: Ty (Baa 74 Oumahert 

shet Zalf Baal: en Moubigant vermoedt, dat 
(de oorfprongelijke lezing zal geweest zijn 74 

éy 
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Ev Basu dupzader (ook de Vulgata en naar 
dezeive Luther: het gouden kaif ) Wanneer 

men nu al aan de lezing ry dvvape als de 

vreemdfte en moeilijkfle de voorkeur wilde ge- 

ven (19), zo liet zich deze plaats nogtans 

niet wel tot een bewijs gebruiken om dat de 

lezing onzeker is, en zoude ter verklaring der 

woorden bij Markus een’ anderen uitweg moe= 

ten zoeken, welke zich ook wel laat vinden, 
Dan, wanneer ook de lezing in de plaats, 

welke men uit de Apokrijfen gebruiken wil, 

aan geen’ twijfel onderhevig is, zo heeft men 
a. Ten anderen daar op te letten , of de te 

gebruikene plaats waarlijk den zin heeft, wel- 

ken men genegen is haar te geven, en welke 
bij derzelver toepasfing tot opheldering van 

het fpraakgebruik in het Nieuwen Testament 
veronderfteld wordt. 

Zo wil, bij voorbeeld, Kuinoel, (p- 2) 

ten bewijze, dat zaragavlavew, gelijk ys 
ywoxeiy, ook betekene: rem cum uxore habee 

re, de plaats Sir. IX: 5. gebruiken, waar 

het heet: srapbevov gy zarapavbave. Doch vers 
ge- 

19) Veelligt is deze lezing Jwamu flechts ene cote 
je&uur van den uiigever der Complut. uitgave. — 

Bendtfen, Specim. exercit crit. in V. T. Libros 

Apocryphos. p. 90, Kuinoel, p. 103 (vErg: 33°) 
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gelijkt men het volgende agtfte vers, dan ziet 
men dat zaramavbavern hier evenwel niets an- 
ders betekenen kan, dan of: naauwkeurig aan. 

_ zien, (20) en met begeerte befchouwen, 

of een’ vertrouwden (juist niet ongeoorloof- 
den ) omgang onderhouden, 
‚ Dezelfde brengt p. 4. de plaats 1 Makk. 
V: 68. bijten bewijze dat yy C Matth. II: 6.) 
ook van ene flad gebruike wordt. Doch yx 

dhAoPviwv betekent daar zeer waarfchijnlijk 

ber gehele gebied der Filiftijnen, gelijk de 
volgende woorden: za: rxuAsuas Ta croda Tuv 
odewy, en hij roofde den roof der fteden, 

leren, verg. vs. 66. (ex) ( Grotius verklaare 

het intusfchen ook van de ftad Asdod. ) Ten 
minfte is deze plaats dubbelzinnig. 

Ter verklaring der plaats Rom. VII: 17. 
Ö yap warepyalwjat, où yiwworw, want het 
geen ik doe en weet ik niet, beroepen zich 

verfcheidene uitleggers, welke deze woorden 
gaarn zouden overzeten: ik Zillijk niet het 

geen 

(zo) Verg. H. XXXVIIl: 93. BieZ, Nov. thief. philol. 
II. p. 139. Beaufobre heeft daarom deze plaats 
bij Sir. doelmatiger gebruikt bij Matth, VI: 28, 
zarapaters befchouwt (met opmerkzaamheid) de 
lelien des velds, Verg. ook Kwinoel, t. a. pl- 

(ar) Verg. Schleusner, ia d, Goet. Biblioth. t a, pls 
Pe 63, 64, 

S 
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geen ik doe: onder anderen op Sir, XVIII: 
28 (of. 27.) ras cuveros Eyvw ooien # T. Ae 
elk verftandige kent de wijsheid. Intusfchen 
heeft reeds Koppe aangemerkt, dat deze plaats 
piet past, Men kan zeer wel vertalen: de vere 
ftandige leert de wijsheid kennèn, Beter voegt 

‘de plaats B, d. Wijsh. IV: 1, zie Kwinoek, 
p. 99. 8 

Om het moeilijk woord ëfovora, magt, 1 Kot. 
XI: ro. op te helderen, merkt Schleusner, 

dan in Spicil, Ll. p. 37. dat het foortgelijke 

deka, heerlifkheid, Sir. XIV: o7. een dekijel 
betekent (verg. oxemy vs. 26.) Doch Doedere 
lein heeft in zijne Auferl, theolog. Biblioth. 

II Bd, 2 ft, p. 103. reeds daar regen Erine 

nerd, dat de woorden za: &v ry doëy dure 
zaradvoe gelijkgeldend (fynonym) met 
de voorgaande zijn: öro rovs xàadoue Gure 

buduolyrera3 en dat in de tevens door Schleuse 
ser aangehaalde plaats Sir. L: 7. vederas 

dolys duidelijk zijn prachtige wolken. Het blijft 
altijd bedenkelijk, om van ene nog onbewgs 
zene betekenis bij ene zo zware plaats gebruik 
te maken. 

Heeft evenwel ook een Grieksch woord in 
deze of die plaatfen der Apokrijfen, welke 

men in aanmerking neemt, die betekenis, 

welke men aan dezelve geeft, dan is er 
3. Ten 
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9. Ten derden inde toepasfing op plaarzen 
des Nieuwen Testaments nog grote voorzich- 

tigheid nodig. 

Zo heeft, bij voorbeeld, 7. C, Nachtt. 

gal (22) heel goed bewezen, dar de woor- 

den draroes Orworvvy zeer dikwijls in het. 

Boek der Wijsheid den echten Ísraëiler, den 

vererer van Jehova, de ware verering van God 
betekenen (hoewel deze betekenis niet overs 
al ook in dit boek Zij witfluiting zoude moee 
ten aangenomen worden:) doch daarom mag 
men deze betekenis niet aanftonds op zulke 

plaarzen des Nieuwen Testaments overbrene= 

gen, op welke zij geheel nier past (23); 
gelijk evenwel Nachtigall, beproefd heeft 

te doen, als, bij voorbeeld; Math. I: eg, 

weyD Aratos uv, het welk door den (amen. 

hang nader bepaald werdt: of Match. XXHT: 
35, waar dujia Arnasoy buiten kijf on/chuldig 
bloed betekent: verg. March. AXVlí: 4. of 

Luk. XXIII: 47. Efef. IV: 24, en meer an- 
dere, é 

Airwiocuvy betekent 1 Makk, II: og, de 
god- 

(22) Henke, Magaz. III Bd, 1 fl. p. 136. Eerfte 
___Excurfus tot het Boek der Wijsheid p. 195 —. 
(23) Dit heeft Eichhorn reeds juist aangemerkt: in de 

Allgem. Biblioth, der Bibl, Literat, IX Bd, a flá 

Ps 308: f 
Sa 
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goddelijke wet, vooral de inrichtingen, bee 

treffende den eredienst, door Mofes voorge. 

fchreven. Schleusner, in Spic. I: p. 35, 

maakt daar van de toepasfing op de plaats 
Matth. Il: 15. Het betaamt ons maypwoas 
maaar Òsarocvvyv , het welk Theophylaktus 
verklaart, mAypwoar maas Evrodas Tou voraus 

Verder is het, bij voorbeeld, niet te onte 

kennen, dat ramos (plaats) in de Apokrijfen 
meermalen Zet graf betekene, Tob. Il: 6 _ 
Sir. XLVI: re. (of 13.) H. XLIX: ron 
(of 12.) Intusfchen zoude ik het evenwel 
voor bedenkelijk houden, om deze betekenis 

_ met Beaufobre toe te pasfen op Hand, Is 

25., waar het van Judas den verrader heet: 
dat hij heengegaan is naar zijne plaats, &e 

zov morey roy ÎÌvoy. Beter wierd er mede 
vergeleken, mert Schleusner, Lex. N. Tas 
1, p. 1111, de plaats Sir. XIl: to. Cof 14.) 

waar romog van den toeftand, de- omftandig= 

heid eens menfchen gebruikt wordt, zo dat 
de zin zijn zoude: hij is overgegaan tot den 

toeftand, welke hem toekomt, dien hij vere 
diend heeft, 

Om het Rota. XII: 6, voorkomende woord 
mooPyreia te verklaren, beroept zich dezelfe 

de Beaufobre op Judith Vi: 2 (of 5.) 
waar Holofernes tot Achior zegt: Wie zijt 

8 
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gij — Achior== órs srpoePyrevoas Ev (and, tv) 
mjw valwe oymepov==dat gij ons den raad, 
de aanwijzing gegeven hebt enz, Mij komt 
deze betekenis in den famenhang der plaats uit 
den brief aan de Romeinen voor niet zeer ge- 
past te zijn. 

Er is niet aan te twijfelen, dat het woord 

mapoiie het uitlandig zijn, het verblijf bui- 
ten het (Caardsch ) vaderland betekent, in de 
Voorrede van Jef. Sirach za: ros èv Ty mapor= 

zig (Poudopzevois Pidopalemw, hun, welke in 

a 

hunne ballingfchap zich onderrichten willen, 

B. d. Wijsh. XIX: ra. Zij dachten nog 
Twv Ev Ty: Tapoa àurwv, aan het geen hun 
in hunne ballingfchap, buiten het vaderland, 

bejegend was, Doch wanneer nu Beaufobre, 

in gevolge hier van de woorden 1 Pec, I: 17, 

voorkomende, mov 7ys maposniag ùjuv ypovor , 
van het verblijf der buiten hun vaderland ver- 

ftrooide Joden verklaren wil, zo zal menig uit- 

legger hem zijnen bijval nietgeven, Liever 
was deze betekenis te gebruiken bij H, EE II, 
sraporous war mapemidyjous. 

Bij de plaats Jac. Ill: 7. aca yap Puoi 
Óypiwv &e. vergelijkt Potr, B. d, Wijsheid 
Vlis oo. Puoeis Ewwvy ce. om te bewijzen, 
dat die woorden in plaats van mavra ra Óypia 
gezet zijn, Dan, dit fchijac her geval niet te 

Sg zijn. 
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zijn. Het zijn niet alleen de dieren, in ’ ale 

gemeen befchouwd, maar met opzicht toe 

hunne eigendommelijke krachten, driften 

enz. Zelfsde plaats in het B, d‚ Wijsh. moet 
even zo genomen worden, gelijk uit de bije 
gevoegde woorden (vous Ouprwv mvevparuw 
Pres enz. duidelijk blijkt’ 

a. Wanneer een woord in de Apokrijfe 
boeken des Ouden Testaments in meer dan éne 

betekenis voorkomt, en daar van nu de toee 

pasfiag op ene plaats des Nieuwen Testaments — j 
zal gemaakt worden, zo moet dit woord daar 
buiten kijf in dië betekenis genomen worden, 
welke in den (amenhang het best voegt, bij 

voorbeeld, zeyapirwjseves berekent bekoorlijk 
Sir, IX: 8, zo leest Clemens dAlexandrinùs, 

welke de plaats aanhaalc Paedagog. Lil & 
12e yuvainos zezepiTwjwergg in plaats van yuvan 
wos tvmopPous bij gevolg zoude xeyanrwge 
in de plaacs Luk. 1: 28. kuonen betekenen; 
gij , fchcne bekoorlijke : anp vez apiT epe: 5 
heet evenwel ook een bemind man Sir. XVI: 
17. De laatfe betekenis heeft wel de voor | 
keur: gij beminde (bij God) wegens hot 
gofte vers: vrees niet, Maria! gij hebt gena 
de bij God gevonden (gij zijt hem welgevals 
lig) Verg. Lud. de Dieu, in Crit Sact. ad 

h. l., alsook Deauf/obre, Dre Paulus , in zijn 

| Come 
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Comment. te d. pl. en Schleusner, Lex. 

N. T. T‚lL p. 1304 Voeg er bij Kuinoel, 

Pe 44: 
Hiertoe behoort ook de Hand, II: 15, 

van Christus gebruikte benaming d&pyyyos - 

mus Eens. Schleusner, in Spicileg. IL. p. 25. 

verklaart dezelve daar van, dae Christus de 

eerfte zij der genen die opg geftaan zijn, en be- 
roept zich daar op, dat &pyuyas diegene is 
gui primus alijuid facit. Zois her 1 Makk. 

X: 47. van Alexander órt &uros &ysvera Zurois 
apyryos Tuv Zipuvinov Ao'ywv ; hij was de eerfte ge- 

weest, welke zich wegens voorwaarden van vre= 

de met hen ingelaten had (eerder dan Deme- 

trius). Incusfchen blijft bet evenwel zeer twij= 
felachtig , of in de aangehaalde plaats der 
Handel. die woorden juist op de opwekking 
van Jefus uit den doden zien. Althans kun- 

nen zij ook zeer goed den zin hebben van ver- 

oorzaker, ftichter der gelukzaligheid ( des wa- 

ren geestelijken en eeuwigen levens. ) In her 

Lexic. N. T. voce ápyyyos heeft Schleus- 
ger zelf deze fpreekwijs verklaard: Autor & 
perpetua caufa felicitatis Cariscianorum, verg. 
H. V: 31. In deze betekenis van enen be- 

werker, veroorzaker, komt het woord voor 

Sr Makk. IX: 61. dpyayor Tus zamas, en de 

gen, in welke Christus Zpyiyyos rus cury- 
S 4 pize 
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pigs Hebr, II: 1e. Cverg. Heinrichs en Abresch 

t. d, pl., Biel, Thefaur. in v‚ Hebr, V: ge 

Garros TwTypras Giwviouy dpYuyos Tus migEuge 
Hebr. XII: e. (verg. Beaufobre, te d. pl. D) 
genaamdwordt, bevestigen deze laatfte verkla- 

ring. Zie ook Biel, Thefäur. philol. T, L 

p. 230. in v. dpXx{yos. 

5. Bij het gebruik en de toepasfing der 
Joodfche begrippen en denkwijzen, ontftaan 
uit de Apokrijfen des Ouden Testaments, ter 
verklaring van bijzondere uitfpraken en gee 

zegden in het Nieuwe Testament is ín het 
algemeen ene grote voorzichtigheid nodig, 

om niet mis te tasten. Inzonderheid zal hier 
ook op den famenhang der plaats, welke men. 
verklaren wil, zorgvuldig moeten gelet wor- 
den. Zeaufobre, bij voorbeeld, verftaat on= 
der de zeven geesten, welke voor Gods troon 

zijn Openb. I: 4. de zeven Troonëngelen, wel- 
ke volgens het Joodsch denkbeeld voor God 

ftaan, Tob, X1I: 15. Dan, deze verklaring 
past niet in den famenhang, om dat deze 
Engelen anders voor den Mesflas, Jefus, ge= 
feld worden. De verklaring van Zichhorn 
(verg, Jef. Xl: 2.) fchijnt mij donne de 
voorkeur te verdienen. 

6. Wilmen beelden, die in het Nieuwe Tes- 

tament gebruike worden, uit plaatzen der 
Apor 
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Apokrijfen ophelderen, zo moet men daar op 

letten, dat nietalleen het voorwerp waar van 

het beeld ontleend is, op beide plaatzen 

voorkome, maer ook het beeld zelf in dezelf- 

de betrekking en tot hetzelfde oogmerk gee 

bruike worde. Zo kan men, bij voorbeeld, 

het van den pottebakker ontleende beeld Rom. 

IX :er. niee wel ophelderen uit B. d. Wijsh, 

XV: 7, 8., waar de handelwijze des potre- 

bakkers met den klomp en zijne willekeur 

daar bij in ’ algemeen voorgefteld word:, 

Ten minfte is de plaats Sir. XXXVI: 13. 
(of 12.), waar Gods vrijmagt in het behan= 
delen der menfchen met het gedrag eens potte- 
bakkers vergeleken wordt, meer gelijk met 
de plaats des Apostels, en tot derzelver op- 

heldering meer gefchikt dan de eerften. 

7. Dirt zelfde dient ook in aanmerking ge- 
nomen te worden bij de vergelijking van zul- 

ke plaatzen, die wel, zo veel de woorden 

betreft , elkander zeer gelijk, maar, betref- 

fende den zin, onderfcheiden zijn. Dit is, 

bij voorbeeld, het geval Sir. XXXVII: 18. 

en eKor.VII: ro. Kwinoel heeft beide plaac- 

‘zen p. 117. famen vergeleken, doch zij zijn, 

wat den zin aangaat, zeer verfchillend, In 
het gezegde van Sirach: dro Aurys yap ëz* 
Pziver dzvaros, berekent Îavaros den lichgme- 

S 5 lij- 
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lijken dood; gelijk de volgende woorden le» 

ren: zat Aumy zapdias zapbe icyvve Doch 
aan dezen dagt Paulus niet, om ‘dat hij te- 
gen den dood overftelt ene bekering tot z4- 
ligheid, die onberouwelijk is. Dus zijn bei= 
de plaatzen, wat den zin betreft, elkander 
geheel ongelijk, en kunnen op het hoogst wee 

gens hare uitwendige gelijkheid met elkan- _ 

der vergeleken worden. (24. ) Even zo heb- 
ben de van Schleusner Lex. N. T. Le p. 599. 
met elkander vergelekene plaatzen 2 Tim. 
I:- to en B, d. Wijsh, XVI: 19, go. flechts 

ene verre gelijkheid, Meer voorbeelden bij 
te brengen, zoude overtollig zijn. In de van 
Nachtigall famengebragte plaatzen laten er 
zich nier weinige vinden. 

S 2. 

Nadere opgaaf van de veelwuldigheid dezes 

gebruiks, en de de wijze op welke in 
deze verhandeling daar van zal 

gefproken worden. 

Het kan hier ons oogmerk piet zijn, om — 

alle en elk enkel woord, en alle fpreekwijzen 

bij 

Ca) Schieusner, ind. Goeu. Biblioth. tae pl. p Óó 
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bij de rij af aan te halen, welke in de fchrif- 

ten des Nieuwen Testaments uic derzelver 

gebruik in de Apokrijten des Ouden Testa- 

menis enige opheldering verkrijgen kunnen, 
Dit zoude ons veel te verre vervoeren, 
en ook van geringe nuttigheid zijn, daar 

ge betekenis van vele woorden en fpreekwij- 

zen in ’c Nieuwe Testament van elders ge= 

noegzaam bewezen, en aan gene twijfeling 

“meer blootgefteld is. Ook willen wij in on- 

ze aamerkingen noch de orde der Apokrijfen , 

poch die der boeken der Nieuwen TFestaments 

volgen, gelijk de fchrijvers van Obfervariores 

dit laacfte gewoon zijn te doen, en ook Zui- 

sel gedaan heeft. Want hoe gefchike zulk 

ene inrichting zij voor fchriften van dart foort, 

en hoe zeer dezelve gemakkelijker doet zien , 

hoe veel uit bijzondere Apokrijfe boeken voor 

de verklaring des Nieuwen Testamenrs kan 

gewonnen worden, en hoe veel wederom de 

opheldering van bijzondere boeken des Niey-= 

wen Testaments uit de gefamentlijke Apokrijfe 

boeken wint; zo zoude daar door evenwel 

hier ons oogmerk maar zeer weinig bevorderd 

worden, het welk natuurlijk geen ander zijn 

kan dat dits de veelvuldicheid en vruchtbaar- 

heid des gebruiks van de Apokrijfen des 

Quaden Testaments ter opheldering van den 
átijl 
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flijl en de fchrijfwijze des Nieuwen Testa- 
ments aan te tonen, en door uitgezogte voor- 
beelden duidelijk te maken, 

Wij zullen dit in de volgende orde doen, 
dat wij eerst het gebruik dezer Apokrijfen ter 

opheldering der in het Nieuwe Testament voor- 
komende Hebraïsmen in cr algemeen; daarna 
ter opheldering van zulke woorden en fpreek« 

wijzen, welke uit de eigendommelijke be- 

grippen en denkmanier des Joodfíchen volks, 
vooral uit de godsdienftige, moeten afgeleid 

worden; verder ter verklaring van die gene, 
welke in de geloofs- en zedeleer des Evangelie’s 
van bijzonder gewigt zijn, opgeven; dan 

verfcheidene dogmatifche en zedekundige ftel= — 
lingen der Apokrijfen en des Nieuwen Testas 

ments met elkander vergelijken; daarop de 

putcigheid dezer boeken ter bepaling van den — 

zin van bijzondere woorden of uitdrukkingen 
in bijzondere, vooral ook mogilijke, plaats 

zen des Nieuwen Testaments nader aanwijzen; 
vervolgens zommige der in de Apokrijfen gee 
bruikte beelden met die des Nieuwen Testa- 
ments vergelijken; en eindelijk de gehele in- 

kleding en voorfteiling van beìderleì fchriften 
tegen elkander ftellen, om te zien, in hoe verre 

dezelve inde eerfte tot nadere opheldering van 

de laatfte met voordeel zoude kunnen gebruikt. 

worden. | $. 3e 
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S 3% 

Gebruik der Apokrijfen des Ouden Testaments 
ter opheldering der in't Nieuwe Testament 
voorkomende Hebraïsmen: en wel 1) 
vanenkele woorden, welke in hunne bijs 
zondere betekenis alleen door verge- 
lijking der Hebreeuwfche taal te 

verklaren zijne a) Naamwoore 
den. 

In onze dagen zal het geen opzien meer 

baren of nadelig fchijnen, wanneer wij bewe. 
ren, dat de fchrijversdes Nieuwen Testaments 

Cenkele gevallen uitgezonderd, waar dit ter 
viedrukking der godsdienftige denkbeelden, 

welke zij wilden voordragen, volftrekt ge= 
vorderd wierd) zich in % algemeen hunne 
eigen taal niet eerst maakten, maar de reeds 
voorhandene, en voor hunne lezeren verftaan- 

‚ bare taal gebruikten, zo als zij dezelve von- 
den, met alle derzelver eigenheden , onge- 
wone formen en famenftellingen. Hier uic 
volgt, dat wij alleen na ene zorgvuldige beoe. 

fening dezer taal, in de bronnen, welke ons 

nog open ftaan, deels over de bepaalde bete= 

kenis van enkele woorden, deels over den 

€le 
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eigenlijken zinvan gehele zegswijzen en voof= 
ftellen eerst juist zullen oordeelen, en alleen 

dan beoordelen kunnen; of dat gene, het 

welk de dogmatiferende uitlegger uit deze of 
die plaatzen des Nieuwen Testaments haalt, 
om het tot een deel van zijn leerftelfel te mae 
ken, werkelijk in den zin des fprekérs of des 
fchrijvers verklaard zij of niet (25)? Doch 

welke is nu de raal, die de fchrijvers van het 

Nieuwe Testament voor zich vonden! Het is 
buiten kijf, behalve de in dien tijd onder het 

Joodfche volk gebruikelijke Aramaeifche (of 
Syro-chaldeeuwfche) de in de heilige boe= 

ken dezes volks heerfchende Hebreeuwfche, 

en ene naar dezelve gevormde Griekfíche, zo 
als dezelve in de Griekfche vertalingen des 
Ouden Testaments, vooral der Zeventig, en 
in de Apokrijfen des Ouden Testaments voor= _ 

komt, Deze vertalingen, en de Apokrijfen 
des Ouden Testaments zijn dan ook dus (zon= 
der het gebruik van andere hulpmiddelen, _ 
welke wij hier niet optellen, uit te fluiten ) 
ene der heofdbronnen, uit welke de kennis 

van het fpraakgebruik des Nieuwen Testae 
ment te fcheppen is. Wij fpreken hier alleen 

van 

(25) Verg. Nachtigall, in N. Magaz, &c, van Henke, — 

IIB, 1 ft. p. 97, 98. 
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van het gebruik der Apokrijfen des Ouden 

Testaments tot dit oogmerk. 

Wanneer van Hebraïsmen, welke in het 

Nieuwe Testament voorkomen, gefproken 
wordt, dan verftaat men daar onder niet al- 

leen de betekenis van verfcheidene bijzondere 
woorden, naar de Hebreeuwfche taal gevormd „ 
maar ook derzelver famenftelling, enz, In 

alle deze opzichten zal hier daar van gefpro- 
ken worden, zo verre de Apokrijfen daar toe 
gelegenheid geven. Dat de bekende verhande- 
ling van Jo. Vorftius (26 ) hier bij ten dele 

mede gebruikt is geworden, welken wij niet 
verbergen. Ondertusfchen is de keusen rang. - 
fchikking der voorbeelden ons eigen werk. 

Voor hetoverige hebben wij ook verfcheidene 

aanmerkingen van onze Philologen, zo wel 
als 

(26) J. Vorflii, de Hebraismis Novi Testam, Commen- 
tarius. Acceflere praeter eiusdem cogitata de ftylo 

N. T. & diatriben de Adagiis N. T. Heratii Vee 

tringae Animadverfiones ad Commentar, de He- 

braismis ‚N. T. Curavit Jo. Frid. Fischerus Lipf. 

1778. (famen 856 bl, in 8vo.) Wij volgen hier 

niet algemeen de van Vorflius opgegeven clasfen: 

want deels zijn deze clasfen van hem zonder nood- 

zaak vermenigvuldigd, deels laten zich ook niet 

tot dezelve alle voorbeelden uit de Apokrijfen 

brengen, 
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als de aanmerkingen, welke wij zelve door 

eigene lezing der Apokrijfen gemaakt hebben, 
hier tevens bijgebragt. 

Het is bekend, dat ‘werfcheidene Griekfche 
woorden in het Nieuwe Testament in ene ge= 
heel eigene, in.het zuiver Grieksch fpraakge- 
bruik vreemde, betekenis voorkomen; en dat 

deze betekenis uit de Hebreeuwfche raal, de 

heilige taal der Joden, moet opgehelderd wore 

den. Vele van deze woorden komen ook reeds 

voor inde Apokrijfen, welke deels oorfprone 
gelijk Hebreeuwsch, deels in een’ Hebreeuwse 
aardigen ftijl gefchreven zijn, in dezelfde be=" 
tekenis. Wij willen dit door enige voorbeel. 
den duidelijk maken. 

Naamwoorden, zo wel zelfftandige als bije 
voegelijke, Van dit foortzijn, bij voorbeeld, 
de volgende: 

Pawooa betekent in zulver Grieksch de zong, — 

daarna ook de /praak. In ’ Nieuwe Tes- 
tament duidt het evenwel ook aan volkeren 

en natien, die ene zekere taal fpreken, ‘en 

wordt met de woorden Aaoe, oyAos, èhvoe 

en diergelijke faamgevoegd, Openb. V: 9. 

XVII: 15 (gelijk het Hebr. id Dan. III: 
4, 31. V: 19.) In dezelfde famenvoeging 
en betekenis vinden wij dit woord in het boek 

Ju- 



pen APOKRIJFE BOEKEN pés O.T. 239 

Judich H. lll: 8, movra ra Ely, nar iracdt 
du yhwooars Kat maga dt Òvhas duruv Emina 
Aecwvrar durov Eis Ocov. 

Asraroouvy (rechtvaardigheid; vroomheid; 
rechtfchapenheid) heeft ook de bijzondere 
betekenis van Ziefdebewijzen; en vooral van 
aalmoezen. Match, Vl: 1, wordt in zommi- 

ge Handfchriften gelezen: srpooeyere Tuv dr 
Kaorvvnp Öjawy jan moreu Ejum poa dev Twv dvôpwuv ; 
zo las ook de Latijn(che overzeiter; want hij 
vertaalt: atrendite ne juftitiam veftram facia- 
tis cofam hominibus. Deze betekenis des 
woords (waar voor in andere Handfchriften 
gelezen worde &Aeypoouvy) laar zich ook uit 
het Hebr. npt Psalm XXIV,: 55 verklaren: * 

doch bepaaldelijk komt dit woord in deze 
betekenis voor Tob. II: 14.  sroù ësouw út 
BAeypoovvar cous Kar är Ònaorvvar cous eù 
H. XiI: 9. of morouvree EÀeypeoovvas var Îr- 
nwIocuvaes Ke Te À, Ook heeft het woord 
éÀenjoouvyg oorfprongelijk de betekenis van 
barmhartigheid, van goedheid, en wordt daar- 

na insgelijks van aalmoczen gebruikt, bij 

voorbeeld, Sir. VIII: ro. verg. Marth. VIs- 
2, Hand. X: 2, XXIV: 17. 
| Awvapie (kracht, geweld; heerfchappij ; 
enz. ) komt in de Hebreeuwschaardige (verg. 
ff Psalm VIII: 3. bij de LXX &ivos en Psalns 
| (\ XXIXe 
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XXIX: 1.) betekenis van Zof voor Sir. XI: 
17. (of 23.) Tw didovar por coder dwew 
Övvapir, ik wil hem eer geven, hem prijzen, 
die mij de wijsheid geeft. (Aofay heeft de 
uitgave van Fabricius, doch dit is ene glose 
fe.) Schleusner in Spicil. past deze beteke. 
nis toe op de bekende doxologie March, Vis 
13.» en wanneer men ook daar deze betekenis 
niet wil laten gelden, zo vind dezelve althans 
buiten twijfel plaats in ene gelijke doxologie 
Openb. IV: rr. en VII; r2., waar doven 
doEa en Tiny verbonden wordt: verg. Beaufos 
breen Kuinoel te de pl. Ook komen de gelijke 
foortige woorden zparos 1Pet, V: 11. Openb. 
I: 6, Vs: 13., en icyus Openb, V: 12, im 
dezelfde betekenis voor. 

Elpuvy » vrede „ Hebre welvaart in ’t algemeen 
zig 2 Sam. Xl: 7. Spr. Ill: 17. en elders. 

Zo ook in de Apokrijfen Sir. 1: rr, desge= 
lijks in * Nieuwe Testament, onder anderen 
Luk. XIX: 42. Och of gij bedacht wat tot 
uw welzijn (Eipyyyy) dient! mischien ook 
Hand, XXIV: 3. p 

‘EAeog » eigenlijk erbarming, daarna, gelijk 
het Hebr. Sp Spreuk. XIX: 22. Hof, Vie 
4. rechtfchapenheid in °t algemeen. 1 Makk, 
II: 56. David had èv rw ZAcet &urov door zij 
ne rechtfchapenheid den Koninglijken trooù. 

Dus 
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Dusin het Nieuwe Testament in ‘de uit Hoe 
feas ontleende plaats Match, IX: 13. 

Evaoysa Mj2 niet blotelijk de daad des 

zegenens, maar ook ene weldaad, een ‘gea 

fchenk, 1 Sam. XXV :27. XXX: 26. 2 Kon. 
V: 15. Dus in de Apokrijfen Sir. VII: 32. 
Cof 33. ) flrek uwe hand uit cot den armen, 
bwa rederwbn ú duhoyart cov, Op dat uw ge. 

fchenk , uwe gaaf rijkelijk zij. 2 Kor. IX: 5, 

wordt de beloofde toelaag mponaryyyeAjmem 
Euhoyiu genoemd, Verg. Beauföbre t. d. pl. 

'Euvouy,os vooreerst een gefnedene , doch 

daarna ook elk, die ongehuwd of kinderloos 
is, zonder dat de reden daar van in ene licha- 
melijke (natuurlijke of door den wil der mene 
{chen veroorzaakte ) onmagt ligge. Verg. Jefs 
LVI: 3, 4. Wij vinden het woord in deze 
Hebr, betekenis in ’c Boek der Wijsheid H, III: 
14» paxapios tuvouyos, Öjen Epyarapsvos Èp 
Kep: dvonaa KH. T. À., Waar reeds het in 

Bremen bewaarde gefchrevene Glosfarium de 
noot heeft: èuvouyocs Evravda ó dyapmoe ( Biel 

inThef. Philol, in LXX Interpr. & Script. 
Apocr. T, I in voce fuvouyos )e Ook fpreekt 
hier voor de gehele famenhang, in welken 

het geluk van enen waren Godsvererer, al 
ware hij ook kinderloos, boven den wrevel. 

moedigen, welke een talrijk gezin bezit, 

Ts be- 
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befchreven worde, H. III: rr IV: 6. Inse 
gelijks wordt H, IV: 1. dezelfde gedachte 
uitgedrukt met de woorden: xpsuouv drere 
via meradperns. Nachtigall (27) past geluke 
kiglijk deze betekenis toe op de moeilijke 

plaats Matth. 19: 19e 'Escuv Euvouyor ót weg 
Euvouyicav Éauros Òia Tuv (LaoiÀsrav Tuv òupur 
ywv3 er zijn menfchen, welke zich zelven de 
hoop , om vader te zijn; door een vrij befluie 
ontzeggen, om des Goddelijken Rijks wil. 
__@wuvaros overeenkomende met het Hebr. Mm 

betekent ongeluk, verderf in het algemeen 
B. d. Wijsh.l : 1e, 13. , waar het met ôàe« 
Bpos en drwieia verbonden wordt. In hee 
Nieuwe Testament komt het in dezelfde bee 
tekenis voor, Rom. VL: 23e 

_ @epedvov eigenlijk het fundament , daar: 
na het gebouw zelf , dat op den grondflag, 

rust, gelijk het Hebr. no Cenann TD” 
wip) zijn fetel op den heiligen berg Psalm 

LXXXVII: 1. Schleusner heeft verkeerd 
„Psalm XXXVII) zo vinden wij dit woord 

Sir. I: 15. (of 17.) mer’ dvbpwmuv Oepekor 
diwvos Evooreure: zijde Wijsheid) heeft ons 
der de menfchen van de oudfte tijden af zich 

ene woning gegrondt, fchoon men het ook 

zou 

(27) In Henke's N, Magaz. III B, a ff, p. 285 —28% 



pER APOKRIJFE BOEKEN pes O. T. 993 

zou kunnen geven, een eeuwige grondvest ge= 

fticht. In de plaats Sir. III: 9., welke Schleuge 
_ger insgelijks bijbrengt, fchijnt wel de paral- 

lelismus membrorum dezelfde verklaring te 
begunftigen, doch het twede lid laat ook de 
meer bepaalde uitlegging toe: de vloek der 

moeder rukt de grondvesten (der huizen) of 
de huizen #o# den grond toe omver. Schleus= 

ner past deze betekenis toe op de plaats 

2 Tim. Il: 19. ó pev mor gepeog Oejedros Tou 
Osou Esunev, Eyuv Tuv oÔpayida rauryv: One 

wankelbaar vast {taat Jet gebouw des Chris- 

tendoms, en heeft dit opfchrift enz., het welk 
echter. door het gebruik van dit woord, in 
het Nieuwe Testament , niet bevestigd wordt. 
Oupavos, hemel, voorts volgens een Hebrais- 

mus, of liever Chaldaismus God, Dan. IV: 

23. De plaacfen 1 Makk. Ill: 18 en 6o {pre- 
ken voor deze betekenis, In de eerfte heet 
het: Bij God (évavriuov Tov bvpavou ) is geen 
onderfcheid, of men met vele of weinige 

helpe, verg. vs. 19. Ene andere lezing heeft 

evenwel Evayriov rou Öeou rou oupavov, Inde 
andere heet het: gelijk het de wil in den hee 

mel is ( Gods wil) za doe denzelven ook 

Croce.) verg. H. IV: ra, De plaatfen 
pic het Nieuwe Testament Matth. XXI: 25, 
was de doop van Johannes #5 âupavou ú &£ 

T 3 dys 
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dvdpwruv, van goddelijken sof menfchelijken 
oorfprong? Luk. XV: er, Vader ik heb te« 
gen God (és Tov évpavov) en tegen u gezon= 
digd. Joh, Ill: 31, en andere plaatzen meer, 

worden door deze aanmerking dies te verftaan- 

barer. Verg. Schleusner, Lex. N. T. IL, pe 
3383. Kuinoel, op Matth. XXI: o5. p. 28, 

Pia, wortel, voorts nokomelingfchap, gee 

lijk bec Hebr. WIW Jef. XI: ro. LI: zo, ° 
Zo komt het voor Sir. XLVII: ge (of 26.) 
en 1 Makk, I: zo. pix ajaprwàos, een zone 

dige wortel, van Antiochus Epiphanes 3 B. 
Esra VIT: 88. pré, wortel „en orepja raad, 
van dezelfde betekenis, ter opheldering der 
plaatzen Openb. V: 5. XXII: 16, waar 

Christus ú pia Aafdid, de wortel Davids ge- 
noemd wordt. Schleusner, piu betekent ook 

fiam, van daar familie Tob. V: 16, 2x fiëye 
xaùns ëi, gij zijt van goede familie, verg. 
Rom, X: 16. is de ftam heilig, dan zijn hee 
ook de takken. Zie ook Schleusner, Lex. 

N. T. IL, p. 794. ' 

Eapt vleesch , lichaam) daarna overeen- 

komftig met het Hebr. WA mensch zwirba 
mara capt , ieder mensch, alle menfchen. Dus 

[gedurig in de Apokrijfen, Judith Il:3. X: 13e 
Sir. XLIV: 27. (XLV: 1.) XLV: 4e capg 

za dia, vleesch en bloed voor menfchen. 

Sir. XIV: 18, éurw yever cupKos Kas 
asje 
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&paroe, ú prev reheura, Erepa de yevvarat, 
waar Luther vertaalt: zo gaat het ook met 
de menfchen, enige fterven, andere worden 

geboren: hoe daar door de bekende plaars 
Matth. XVI: 17. wordt opgehelderd, waar 
Jefus tot Perrusfpreekt: Zalig zijt gij Simon, 
want dat hebben u men/chen niet geleerd C órz 

caps nar did òux drexadube oor ) maar mijn 
hemelfche Vader , loopt elk’ in oog. Verg. 

ook Gal. 1: 16. Zie Schleusner , Lex. N. Te 
IL, p. 822. Kuinoel, op Efef, VI: 12. p. 130. 
Puyy ziel— het levende — daarna uit het 

Hebr. WADI ook menfchen, bij voorbeeld, 
Gen. XLVI: 18, 27. Exod. I: 5. Een bij- 
zondere foort van uitdrukking komt voor 

Openb. XVIII: 13, waar onder waren, wel- 
ke Babel nu niet meer verkopen konden , geteld 

worden cwgara za buyer dvlpwruv, laven, 
De zin kan wel niet zijn, dat deze mert Zijf en 

ziel verkogt wierden. 1 Makk, II: 38. wordt 
het woord van menfchen in *c algemeen ge- 
bruikt: zas dmebavor=msws iwv Wuywv 
Gvlpwruv, er ftierven tot duizend menfchen 
toe. In ’ voorbijgaan merk ik aan, dat 
gwpara (zonder het zuiver Grieksch bijvoeg- 
fel Jovaa) in de hellenistifche taal laven bee 

tekenc, Tob. X: 11. 2 Makk. Vil: zr, 
verg. Zichhorn op Openb. XVIII: 13, en 
Schleusner Lex. N. T. IL p. 1027. 

T 4 Zo 
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Zo ook vele bijvoegelijke naamwoorden. 

Adrnoe , onrechtvaardig , overeenkomftig 

met hect Hebr. pe in de Alexandrijnfche 
overzetting Deur. XIX: 18, Mich. 17: 12 

vergangelijk, onbeftendig, 3 B. Esra IV: 27. 
adnos ó òwoe Kx. T. À. var ú dÀudera pever var 

dryver tis Tov diwva, verg. ook Sir. V: 8. 
Cof ro.) Deze betekenis heldert de plaats 
Luk. XVI: 9, 11. op, waar gefproken word 
van den gmappwva Tue &dras of adiuu, vere 
gangelijke rijkdommen. Zie Beaufdbre t. d, ple 
Evenwel zoude misfchien ook dua hier de 
gewone betekenis moeten behouden, wanneer 

men bedenkt, dat de Rentmeester vs, 8. óizos 
vopos Tys &Òiwias genoemd wordt, en dus in 
zelfde verband het woord in dezelfde bete. 

kenis dient genomen te worden, Verg. de 
Recenúie van Schrieter's Verhandeling over 
den Parabel in de A. L, Z. 1805. N.58.pe 462e 

Eypa, de droge, namelijk yy, aarde, wordt 
voor het vaste land, in tegenftelling der zee, 
gebruikt, gelijk het Hebr. / Jon. IE: 9e 
Zo komt éypa voor Sir, XXX VIII: 3, waarhet 
alleen ftaat, en 1 Makk. VIII: 32, verg. ’c Nieu= 
we Testament Macth, XXIIL: 15. Hand. IV: 

24. Hebr, XI: 29. (28) verg. Schleusner 
Lex. N. T. II, p‚ 226. To= 

(28) Dat intusfchen dit woord in deze betekenis ook 
bij goede Griekfche fchrijvers voorkomt, heeft 

Hor. 
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Tlovypos » boze, in ‘talgemeen , wordt met den 

dativus perfonae inzonderheid gebruikt van 
een’ lagen gierigaard, die zich zelven noch 
anderen iets te goede doet, Sir. XIV: 5. à 

rovypoe taurus Tu dyabos Gar, Ket où jay Eu- 

PpavOyoerar Ev Tous Kpujnaaw durov, die tegen 
zich zelven hard is, voor wien zal die goed 

zijn? hij zal zich zelfs in zijne goederen niet 
verblijden. Verg. vs. 8-10. Deze beteke- 

nis fchijnt af komftig van het Hebr, want 93 
wordt niet zelden in dezen zelfden zin ge- 

bruikt, bij voorbeeld, Spreuk, XXIII: 6, 
waar de PV VI, gierigaard, gefteld wordt te- 
gen den genen, die H, XXII: g. py VW mil 

dadig heet. Verg. ook H‚ XXVIII: 22. Hier 
uit wordt, volgens Schleusner’s opmerking, 
de plaats Matth. VII: r1, verklaard: indien 
gij, die hard, die gierig zijt (mrovgpot övres ) 
weet uwe kinderen goede gaven te geven enz, 
waar de srovypor duidelijk geffeld worden te- 
gen God, welke de hoogfte milddadigheid jes 
gens ons menfchen bewijst, Hier toe beho- 
ren de plaatzen Matth, XX: 15. Mark. VII: 
22, Luk. XI: 24, waar ô@aApmoe mrovypos 

heb- 

Hor. Vitringa, in Animadv. ad Vorflis, Philol. S. 

p. 818 ( volgens de uitgage van Fischer) bewe: 

zen. Evenwelis zo npor (redo ) het meer gewone, 

Wil 
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hebzucht met nijd, wangunst verbonden, be- 

tekenen kan, verg. Sir. XIV: 1o. Beaufve 

bre op Matth. t. a, pl. en Schleusner Lex, 

N. T. IL. p. 355 en 630. | 

Tlovypov pyjea betekent in ’ bijzonder kwae 

den achterklap of wel lastertaal , gelijk het 

Hebr. #12) Num. XIV: 36, het welk bij de 
LXX vertaald is door gyjara movypa. In het 

boek Judith H. VIII: 7. heet het van de Hel- 
din dezes boeks: zer cux úv ós Emyvaryner èr” 

duryv Pura movnpovs Órs EDofderro roy sow 
cOodpa, zij was zo vroom, dat niemand haar 

jets kwaads konde nazeggen (ut nemo eam 
calumniari valeret) en vs. 8. zes úxouoer Tu 

npara Tou Àaov Ta movypa mi Tov dpy aura, 
xe 7. À. in welke laatfte plaats evenwel meer 

fcheldwoorden,finaadredenen fchijnen verftaan 

te worden. De ene en andere betekenis laat 
zich zeer wel {toepasfen op de plaats Matth. 
V: rr. gaxapiors Öray Eurwot rav Pupa move 
pov za’ jw Vevdojevor, zalig zijt gij, wane 
neer zij u lasteren : of woordelijk : wanneer - 
zij allerlei kwade reden tegen u fpreken, al 
liegende. Schleusner maakte ook deze aan=- 
merking en toepasfing in Spicil. T. II. p. 149, 
E5Oe Ve zrovypos. Zie ook Kwinoel op deze pl. 

S 4 
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S 4 

‚Vervolg. be) Werkwoorden en Lidwoorden, 

Doch niet alleen in de naamwoorden, 

welke in de Apokrijfen zo wel als in het Nieu 
we Testament gebruikt worden, vindea wij 
vele voorbeelden van Hebraïsmen5 maar ook 

in de overige delen der rede, vooral de werk- 
woorden en lidwoorden. Wij willen in deze 

Senige voorbeelden ten bewijze bijbrengen. 
'Axouw , ik hoor , maarook, gelijk het Hebr. 

yorp Gen. XI: 7. XLII: 23. 2 Kon, XVIII: 
26. Jef. XXXVI: zr. ik verfla, bij voor= 

beeld Mark. IV: 33. Hand. 22: g., en el- 
ders. Men vindt wel dic taalgebruik ook bij 
ongewijde Griekfche Schrijvers, met dit al- 
les ontleent het in het Nieuwe Testament best 
uiet de Apokrijfen des Ouden Testaments zij- 
ne verklaring Sir. XXV: 9. (of 12 ) en Ba 

ruch II: gr. verg. Match. Xl: 15. XII : g. 
en and.pl. Schleusner, Lex.N. T.p. roo.n. 5. 

De werkwoorden dvbopodoyeiodat en &Eo- 
podoyeiodar betekenen eigenlijk in % Grieksch 

zo veel als bekennen, gelijk ózodoyew. Zo 
komen zlj ook werkelijk voor in de Apo- 
ia bij voorbeeld, Sir. XX: 1 (2) 2 B. 

Esra 
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Esra VIII: gr. Doch deze zelfde famenge. 

ftelde woorden hebben ook, in overeenkomst 

met het Hebr, TT (Psalm LXXIX: 13. ), 
de betekenis van loven, prijzen. Im dezen zin 
komen althans de daar van afgeleide fubítan- 
tiva dybopodoynois en ESopodoyyois voor Sir. 
XVII: 27, 28. Doch de verba zelve wore 

den in dezen zin in het Nieuwe Testament 

gebruikt, bij voorbeeld, Matth. XI: 25, Luk. 
II: 38. verg. Beaufobre t. d, pl, en Scheusner 

Lex. NT. in voce dvlopohoyew: en ópooyern 
Hebr. XIII: 15 

’Avisajaat, ik fla op , wordt naar het Hebr, 

iP 1Kon, HI: ro 2 Kon, XXIII: 25, 

gebruikt van iemand, welke als Regent, Lee 
gervoogd, of Profeet openlijk optreedt, bij 

voorbeeld van den Profeet Nathan Sir. XLVIIs 
1. en van Elias H‚ XLV(II: 1. van den Joode 

fchen held Mattathias r Makk. II: 1. en Judas 
den Makkabeër H, III: 1. dus ook meerma- 
Jen in ’ Nieuwe Testament, bij voorbeeld, 
Hand. VII: 18. Hebr. Vil: 11, 15. en elders, 

als ook het foortgelijke woord &yeiperlas 
Match. XI: ri, XXII; rr. Luk, Vil: 16, 
Joh. VII: 52. 

'Emioxemrojat , bezoeken. Daarna, gelijk hee 
Hebr. pd Gen. L: 24, Jer. XV: 15, goede 

doen , helpen, redden, wanneer her van God 

ge 
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gebruikt wordt Judith IV: 14. verg. uit hee 
Nieuwe Testament de plaatzen Luk. Í: 78. 
Cvolgens de interpunttie van Prof. Paulus )) 

H. VII: 16. 
Kalypa:, ik zit; voorts verg. hect Hebr. 

AP Jef. IX: xr. van volkeren, die in enen 
oord wonen, zich ophouden, Judith V: 3. 
ë zabyjevos Ev Ty òpsuwy (een volk) dat in ’c 
gebergte woont, waar het verbonden wordt 
met zulken, die fteden bewonen (xaroszouos) 
Sir. L: 26. ót zabÂyjuevor Ev. ope: Eamapsias, die 
wonen in ’t gebergte van Samariën. En 
1 Makk. II: 19. komt het vermaagfchapte 

werkwoord zafioa; in dezelfde betekenis voor. 
Uit het Nieuwe Testament vergelijke men de 

plaacfen Matth. IV: 16. (29) Luk. I: 79. 
XXI: 35. 

Kaypovorzew „ik erve : daarna, gelijk het Hebr, 

WP Deut. VL: 18 en elders, in de algemene 
be- 

(25) Daar zijn de woorden uit Jef. IX: 1. ondeend. 
Kuinsel , wil hier xadnweroz met een’ bijzonderen 

nadruk overzeiten: qui ofiofe fedebat: Doch 

deze nadruk ligt niet in de plaats van den Profcer, 

ook wel niet in de toepasfing bij Marth. Verg. 

Eichhorn,allgem. Biblioth. der Bibl. Likcerat. VI 
Bd. 1 f. p. 96. Schleuster, Goei Bibl. 1 Bd. 
Eft. p. 67. Haenlein ue Ammon, Theol. joure. 

UI Bd, 4 f. p. 346. 
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betekenis: Erlangen op evenveel welke wijze, 
niet juist door erfenis. Zo heet het van den 
tover en leugenaar Sir, XX: os, KÀypovorge — 

govat Gmwderav, verderf zal hun lot zijn. H, 
XXII: 4. Ovyarup Ppovijan vAnpovopnrer dwdpa 
&vrys, H. IV: 14. zÀypovopuoer dofay 1 Makk, 

II: 57. waar het van de troonbeklimming van 

Koning David gebruikt wordt, welke zeker 
niet door erfrecht tot den troon kwam, verg, 
vs. 10.) en uic het Nieuwe Testament Matthe 

V: 5. en Beaufobre, t. d. pl. Kuinoeke 

Meraf2aivw , niet alleen doorgaan ( door een 
oord of plaats ) maar ook weggaan, afwijken, 
gelijk hect Hebr. 999, ° welk x Kon. XIX: 
19. door drrepyopar overgezet wordt. Zo 
komt het woord voor 2 Makk. VE: 1, hij 
zoude de Joden dwingen, perafduwew èn rup 
marpwuv vojkwy, af te wijken van hunne vader= 
lijke wetten. In * Nieuwe Testament Matth, 
VII: 34. zij baden hem, émwe peraf2y &ro 

zwv ópliwv &urwv, dat hij van hunne grenzen 
week, Markus heeft in de gelijkluidende EI 
H. V: 17, dmedden. 

De woorden, welke een wandelen, gaan 
van de ene tot de andere plaats eigenlijk bete- 

kenen , bij voorbeeld, srepsmareiw en mopever de , 

worden , gelijk het Hebr. “jon Lev. XXVI: 

ge en elders, van het zedelijk gedrag des men= 
fchen, 



per APOKRIJFE BOEKEN pes O. T, 303 

fchen gebruikt, bij voorbeeld, Sir. V: a, 

mopeverdar Ev Emilvprais vapdras leven, hande- 
len naar zijn welgevallen, 1 Makk. VI: 23 
en 59. De plaatzen Luk. I: 6. Hand, XXIV: 
16, 1 Pet. IV: 3. 2 Per. II: so. III: 3. Jud. 
vs. 16, 18. hebben deze fpreekwijze in dene 

zelfden zin. Verg. Schleusner , Lex. N. T. 
IL. Pe 635; 636. 

Mosery, wanneer het met het woord ZAsyjoe 
cuyy verbonden wordt, komt overeen met 

het Hebr. my, en heeft de betekenis van 

geven, bewijzen; aalmoezen geven, goed bee= 
wijzen of doen, Sir, Vl: ro. ZÀsgwoovvgp 

moo an mapidye, verg. H‚ XXXII: 2, (of 
XXXV.) verg. insgelijks de boven aangee 
haalde plaats Tob. XII: 9,, alsook H.I: 3 
en 16, Uit het Nieuwe Testament behoren 
hier toe Matth. VI: 9, Hand. X: 2, H. XXIV: 
17. Verg. Schleusner, Lex. N. T. IL pe 605. 

Het verbum oxavdursëerdur, zich ergeren, 

wordt verklaard uic het Hebr. Lpg, zich ere 

gens aan ftoten (impingere, offendere). In 

ativo, iemand iets in den weg leggen, waar 

aan hij zich ftoot,. een oxaydzior Judith V. 
terftond in ’% begin. Metaphorisch: iemand 

tot zondigen aanleiding geven. Sir. IX: 5. Zie 
niet naar ene jongvrouw, py mors cxaydudse 
elys iv Tous Emirigiors Gurys, op dat gij niet 

Ctot 
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Ctot wellustige begeerlijkheden ) aangezet 
wordt door hare fchoonheid, Verg, hect Nieu» 

we Testament Rom. XIV: 21, 1 Kor. Vil: 
i3. In de betekenis van óngelukkig worden 
Ctot zijn verderf ergens aan ftooten) komt 
het voor, Sir. XXIII: 8, waar uiet 1 Per, Ils 

8. , en diergelijke plaatzen zich laten verkla- 
ren. Zie ook Sir, XXXV: 15. ( Complut 
XXXII: 19.) waar tevens bet denkbeeld van 
ongelukkig worden mede is ingefloten. Verg. 
Matth. XE: 6. en Beaufobre t. d. pl. 

Van de Lidwoorden, omtrent welke Zire 

fliusop de Apokrijfen geen acht fchijat ge- 
geven te hebben, kunnen de volgende voor- 
beelden uit Schleusner’s Spic, Il. hier tet 
plaats dienen. 

Het Voorzetfel &r komt overeen met het 
Hebr. 3, en neemt daar van verfcheidene be» 
tekenisfen aan, bij voorbeeld, na dat, Jor, 

V: 4. Zij ftierven op de reis door de woes= 

tijn DNH DONNYI za dat zij uit Egijp- 

ten gegaan waren. Dus in Apokrijfen, Sir. 
XXV. (Compluc. XXXII:) 19 dveú Bovays 
guder momons dr év Tus momdar Hy jasTajedou, 
doe niets zonder overlegging, op dat het ù 

na de daad niet berouwe. Zie ook in het 
Nieuwe Testament Luk, IX: 36. zes êv rú 
meveadar 77 Porn Eúpeln ò Tyrovs povos en #4 

dát 



DER APOCRIJFE BOEKEN pes O.T, gog 

dat de ftem gefchied was, was Jefus alleen. 
Desgelijks H. XI: 37. XIV: xe XIX: 15. 

verg. Schleusner, Lex. N. T.L p. 769. 
Verder, gelijk 3 2 Kon. XVIII: 5. onder 

Sir. IV: 30. uy icô:. — Davrarioromwy Èy rog 
Öizerais cou. Zijt niet — een dwingeland 
onder uwe huisgenoten. In ’ Nieuwe Tes- 
tament Matth, II: 6. gij zijt niet de kleintte 

ëv vous úyspeow loudu , onder Juda’s voor- 
naamfie fteden, Hand. IV: 34, Er was nie- 

mand èydeys ümapywv év aurois , die gebrek had 
onder hen. 

Wegens gJob XXX: 24. Sir. XI: 2, prijs 

enen man èv zaAder durou, wegens Zijne fchoon- 

heid, Hand. VIT: 41. en verheugden zich èp 

mous Epyors Tuv Yep hurev, Wegens de were 
ken hunrer handen. 

Bijzonder opmerkelijk is het, dar é in de 
Apokrijfen foms, gelijk het zogenoemde 3 

esfentize als nota nominativi & accufativi ge= 
bruikt wordt , bij voorbeeld, Sir, XI: os, 

Euhoyia zuprov Ev murw Euoefdous voor ò piolos 
2uref2eus , de zegen des Heeren is des vromen 
loon , 3 Esr. 1: 51. verg. uit het Nieuwe Tes- 

tamenc Match. X: 32. ós duohoyyosr êv êjzors 
voor Eus, die mij belijden zal. Zie ook Bref. 

Schneider, Lex. p. 97. 

Kas komt blijkbaar overeen met het Hebr 1, 

Vv en 
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en neemt daarom meer bijzondere betekenis. 
fen van dat voorzerfel aan. Het betekent, bij 

voorbeeld, want (gelijk Gen. XXII: ra. 

Richt. VI: 14. en Jef, TIL: 29 SITE 

Verhef u zelven niet enz. zes moxadube ó 
xupios Ta xpurTa accu, want de Heer zal uwe 
verbergene daden aan ’t licht brengen. H, IL: 
14. Wee u, cie de flandvastigheid verlaat, 

Kut Te TOIDETE ÓT4 ETICHET TITAL Ö KUPIOG  WANE 

wat zult gij doen, wanneer de Heer u zal be= 
zoeken? Deze betekenis heeft za: ook 1 Kor. 

XIV: 32, za: mvevpara TpoPyruv «Te A 

‘want de geesten der Profeten enz. 2 
Maar, veelmeer, doch: bij voorbeeld, 

(à Gen. XLIIt ro, ) Sir, XXÌ: 2, Mijn kind, 

hebt gij gezondigd, za doe het niet meer, 
xar mept rev mporepuv aou dezÔyre, maar bids 
ook wegens de vorige om vergeving, verg. 

DH. XLI: 13. Inde plaatfen Joh, VI: ro,» 

Heb ik niet u twaalf verkoren, zes &£ ùjauv én 
ÒrafLoros E51, doch een uwer is een duivel. H, 
Vil: 4. VIII: ss, kan deze betekenis dienen, 

als ook Match. Xl: 17. XII: 39, en elders. 
Ket, voornamelijk , Mark. 1: 5, III: 3. XVES 

7. verg. Judich IV: 13. zie Henke en Kui= 
noel. 

Soms is xs geheel overtollig : bij voorbeeld, 
dikwijls in het begin der rede, was &yevero, 

Hebr. 
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Hebr, *11 en in vele andere famenvoegingen. 

Zie Noldii, Concord. Particul. Hebr. -Chaid, 

p. 309 — Zo ook inde Apokrijfen. Sir. Vili: 

19, in * Nieuwe Testament x Kor. X: 9 en 

elders. verg. Bretfchneider , in voce, 
Hier toe beheort ook het gebruik van ’% 

woordje zapz, hetwelk 't Hebr. fi9 uiedruke, 
en den comparativus te kennen geeft, Het 
komt zelfs, hoewelzeldzaam, daar voor, waat 

het adjetivum in den comparativus is voor= 

gegaan, bijvoorbeeld, 3 Esra IV: 35. iryv- 
porepa apa mavtra, Hebr. I: 4. draDopwrepov 

vorcp durous ôvopa. Verg. Abresch, in Ep. ad 
Hebr. Spec. L, p‚ 30. 

$ 5 

Gebruik der Apokrijfen ter opheldering der 
in het Nieuwe Testament voorkomende 

Hebraïsmen, en wel 2.) ten aan- 

zien der woordvoeging. 

_ Dan, niet alleen in enkele Griek{che woors 

den des Nieuwen Testaments doen de Apo- 

krijfen des Ouden Testaments ter opheldering 
een’ gereden dienst, maar ook in de woords 
voeging of verbinding der woorden onder els 
kander heerscht zulk ene met de Hebreeuw- 

Ve fche 
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fche taal overeenftemmende fpreekmanier , dae 
de Apokrijfe Boeken des Ouden Testaments 
verfcheidene voorbeelden opleveren, welke 
ter opheldering van het fpraakgebruik in % 
Nieuwe Testament met nut kunnen gebruikt 
worden. 

Zo is het, bij voorbeeld, in het Hebr. ges 
woonlijk, dat twee zelfftandige naamwoors 
den met elkanderen verbonden worden , waar _ 

van het laatfte de plaats van een bijvoeglijk 

bekleedt; ja dat tevens wel een pronomen hier 
bij gevoegd wordt, *t welk niet op het laate 
fte, maar op het eerfte der beide fubftantiva 

eigenlijk flaat, Psalm LIX: 11 en 18 ftaan 

de woorden "TDM iN woordelijk , de God 

mijner goedertierenheid, dat is, mijn God 

der goedertierenheid, of naar onze manier ven 
fpreken: mijn goedertieren God. Zo ook 
PsalmLXXEX: oer. de olie mijner heiligheid, 
dat is, mijne heilige olie. Jef. II: 20, en el- 

ders, Wij vinden ook in de Apokrijfen deze 

woordvoeging, welke in de Griekfche taat 

vreemd is. B. d. Wijsb. Ì: ra. ftreeft den 
doodniet na êv miavn Coys Öjwv , doorde dwa- 

ling uwes levens, dat is, door een verkeerd — 
leven. Sir. XL: 27. de vrees des Heren is 

srapadsicos Eudoyies, een hof des zegens, dat 

js, een gezegende hof, z Makk, Il: 9. za 

GHEUY 
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oneun Tus Òelys dure, de varen der heerlijk- 

heid, dat is, hare heerlijke vaten, 2 Makk. 

KV: 24e meyeber rou Ppayrovos cou, door de 
grootte, fterkte uwes arms, dat is, door uwen 

fterken arm; en andere meer. Veelligt beho- 
ren ook die plaatzen Sir. XXXVI: 13., en B. d. 

Wijsh.IX: 8en ro. hier toe, welke zich even= 
wel ook op ene enigzins andere wijze laten ver- 

klaren. In het Nieuwe Testament komt deze 

woordvoeging meermalen voor , bij voorbeeld & 

Mach. XXV: 31., hij zal zitten 274 Ópovou 
doEys aurev, op den troon zijner heerlijkheid, 
dat is , op zijnen heerlijken troon , (verg. B. d, 
Wijsh. IX: ro.) Kol. I: 13., hij heeft ons 
gezet Eis 7yv (Buoisiay Tov sou Tus &yamys 

dvreu, in het rijk des Zoons zijner liefde, 
dat is, van zijnen geliefden Zoon, Filip. Lil: 

er, welke veranderen zal ro owja 74s Tamer 

vwoews újwv, het lichaam onzer vernedering, 

dat is, ons vernederd lichaam, op dart hetzel- 
ve gelijkvormig worde, zw cwuar: Tys doZys 
&vrov, het lichaam zijner heerlijkheid, dat 
js, zijn heerlijk, verklaard lichaam, Dus ook 

2 Thesf I: 7. Hebr. I: 3. (verg. B. d. Wijsh. 
XI: eo, 1. en Abresch Spec.l. p. 17. t d 
pl.) Openb. XIII: 12. XVIII: 3. 

Desgelijks is het in *c Hebr. gebruikelijk, 
twee fubftantiva met elkanderen te verbinden, 

V 3 van 
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van welke het eerfte in plaats van het adjec= 
tivum ftaat, bij voorbeeld Gen. XXIII: 6, 
begraaf uwe doden, ap SI in de 

‘keur onzer graven , dat is, onze uitgezogtfte, 
beste graven. Zo ook H. XLV: 22. Leve 
XVI: te. 1 Sam. XVII: 40, eKon. XIX: 29 
en op vele andere plaatzen. De Apokrijfen 
geven ons ook voorbeelden van deze, bij de 
Griekfche Ondicht-fchrijveren althans (3o), 
vreemde woordvoeging. Sir. XLVII: 4. heet 
het van David: iv zw zarafdaksm yavpapa 
zov ToÀsal, als hij den trots van Goliach, dat 

is, den trotfchen Goliath nederwierp. Tob. 

II: 16, beider gebed wierd verhoord, évw- 
iov ys doëne Tov peyadou Padayà, voor de 

eerlijkheid van den groten Raphaël, dat is, 

voor den groten, den heerlijken Raphaël. Uit 
het Nieuwe Testament behoren hier toe Rom, 

VI: 4.dat wij wandelen, év zasvoryr: Ewys, ia 

nieuwigheid des levens, dat is, in een nieuw 

leven, 1 Kor. Í; oer. jawpia unpuymarosy de 
dwaasheid der prediking, dat is, dwaze pre= 
diking, 2 Kor. IV: 7. iva ú üsrepfJodu zye dus 

vapsws y Tou Öscv, op dat de uitmemendheid 

der 

(39) De plaatfen, welke Mor. Vitringa, ta. pl pe 

839. uit de Grieken “aanhaalt, zijn meestendeehk 
git Dichte:s vntieend, 
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der kracht, dat is, de uitnemende kracht Go- 

des zij, Gal. Ill: 14, op dac wij ontvingen, 

Tuv ETA EMAV TOU mvevjaros, de beloften 

des Geestes, dac is, den beloofden Geest. 

Desgelijks Rom. Vl: 5e en clderse 

Verder wordt volgens enen Hebraismus 

hetzelfde woord wel eens herhaald, om de 

betekenis krachtiger te maken, en den hoog- 

ften graad ener zaak of gewaarwording aan te 

duiden, bij voorbeeld, 2 Kon. X: 4. Zij 

vreesden IND TND witermaten zeer. Dus 

in de Apokrijfen, Judith IV: 2, zat éDo/24= 

Oycav ododpaoPodpa dmo mpoawmov dvrou, en 

zij vreesden zeer, zeer van zijn aangezicht, 

Cene foortgelijke manier van zich uic te druk- 

ken Ewe cDodpa FND PP vinden wij 1 Makk, 
II: 39.) In her Nieuwe Testament Hebr, 

X: 37e ër4 yap pmixpov órov órov, ò Epyojuevac 

Heer nan bu Xpovier, NOg een zeer korten tijd, 

en hij zal komen, die komen moer, en niec 

veriragen. — Verba worden even zo herhaald, 

bij voorbeeld, 1 Makk, V: 40. Juvayevoc rn 

gebui. Hebre Vl: 14e EuAoyuv Evhoyyon ce, 
zegenende wil ik uzegenen, det is, ik wil u 

EN einend zegenen. Verg. Aoresch Spec. IL 

pe 424e te d. pl. 

De Superlativus worde, gelijk bekend is, 

in het Hebr. door bijvoeging van het woord 

V 4 God 
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God gemaakt, bij voorbeeld, Berg Gods, een 
zeer hoge berg. (Psalm XXXVI: 7.) en dier. 
gelijke. Zo ook in de Apokrijfen, 3 Esra 

Vilt: 26. Gij Esra, naar de wijsheid uwes 
Gods, enz. (waar het evenwel ook one van 

God verleende wijsheid betekenen-kan.) verg. 
Hand. Vil: go, een fchoon kind voor God, 

dat is, een uitnemend {choon kind. (verg. ook 
Kuinoel 2de ftuk. ) 

Eindelijk behoren ook hier toe de Hee 

breeuwschaardige pleonasmen,. of het ge= 
bruiken van twee fubftantiva, van welke hee 

ene volkomen genoeg zoude zijn, met of 
zonder voorzetfel. Zo zegt de Hebreër: Kine 

deren der menfchen, voor menfchen, bij voors 

beeld Gen. XÌ: 5. en elders. In de Apokrijs 
fen Judich Vil: 12, B,d, Wijsh. IX: 6. In 
het Nieuwe TeStament Mark, III: 28. (verg. 
Match. XII:-3r.) Efef. III: 5. Verder: hee 
aangezicht (*39) der aarde, des afgronds, 

des menfchen, des akkers, == voor afgrond, 
aarde , mensch, enz. Gen. Is 2. 2 Sam, 

XVIII: 8, 1 Sam. XIV: 25. Jef. XIV: ar. 
Uit de Apokrijfen vergelijke men de plaate 

zen Sir. XVI: 30. Wuywv mavros Ewou Ende 
dude ro mpoowmov durys, Ì, €. Tug yy5, VOOR 
ú ys H. XIX: rr. dmo mpoowmrou Aoyou ùdu=, 
vaan awpos, de dmo PpeDous ú Tirrovoes He, 

XXI: 
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XXI: 2, vlied voor de zonde, gelijk voor ene 
flang (Amo mpacwmov óDewe) H‚ XL: 6, 
verg. H. VIT: 6., en XXIX: 27. &beAde sar 
poue dmo mpoowmov doëye. Judich II: 9. zz 

úMle wara mpoowmov Eodpewy, en kwam te- 
„gen hetaangezicht van Esdrelon, of tegen over 
Esdrelon, verg. H‚ I: 7. II: 19, ar. X: 12. 
iMakk. I: 17. V: 34,37. Uit het Nieuwe Testa- 

ment Luk, XXI: 55 over allen, die wonen éz 

orpoowmov ys yys op aarde, a Tesf. I: 9. Zij 
zullen tot ftraf lijden het eeuwig verderf, dmo 

mpoawrov Tou KUpIoUg d.i. dro Tou xvpsou. Verg. 
ook Schleusner, Lex, N. T. IL. p. 741, 742. 

Wanneer van het nederhouwen met het 

zwaard gefproken wordt, zer de Hebreër dik= 
wijls het woord $IB , mond of fcherpte er bij, 
bij voorbeeld, Deur, XIII: 16. (Een tweee 

. fpijdend zwaard heet een zwaard van twee 

monden, Richt. III: 16,) In de Apokrijfen 
des Ouden Testaments en in de fchriften des 

Nieuwen wordt naar dit voorbeeld het woord 
copu er bij gevoegd, daar payapa alleen ge. 

noegzaam was, Sir, XXVIII: 18, moos tree 

cav Èv gopart maydipas, door den mond des 

zwaards, door ‘zwaard „verg. ook 1 Makk. V: 

28. Dus ook in ’t Nieuwe Testament Luk. 

XXI: 24, Hebr, XI: 34 

Vs Ag= 
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Aoyos ftaat dikwijls overtollig, gelijk het 
Hebr. 33°. Jer. XXXII: 35. (Alex. orpayja.) 
zo ftaat Sir. XXIII: 13 (of 17.) Aoyos of 
Aoyiojos djuaprias, de zake der zonde, voor 
dpnapria, zonde, Tob. XII: 6. Aoyor Tuv ep- 

uv Tou Osou, de zaken van Gods werken, 

voor épya Tov Osov, werken Gods, verg. * 
vs. 7. en 2 Makk, III: 6. orpos rov-ruv bve 

civv Aoyov, de zake der offeranden, voor mpog 

zus Óvcius, de offeranden. In het Nieuwe 

Testament vinden wij Match, IV: 32, mapent 
mos Aoryou mopveras, behalve de zake van hoe- 
rerij, waar voor H‚, XIX: 9. ftaat er jy &mz 

sropverz , dan alleen om hoererij, Schin 
Spicil. IL, p. 120. 

Even zo gebruiklijk is het, dat, waar van tie 

uitvoeren van zekere daden door iemand gefpro= 
ken word: , de uitdrukking voorkomt, dat het 

door zijn hand P» zeip)of door zijne handen 
gefchied is (év yeips of da yeipos, of in her 
meerv. Àva rwv yepwv). Dit gefchiedt zelfs 
daar, waar van her gebruik der handen bij ene 

zaak niet eens kan gefproken worden: bij 

voorbeeld, Exod, IX: 35. gelijk God voors 
zegd had FPD" PI door de hand van Moe 
fes. Zo ook 1 Kor. VII: 53. 2 Kon. XVII: 

13. In de Apokrijfen heeft hetzelfde plaats, 
j bij 
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bij voorbeeld, Sir. XLVI: 4. buys èv wepe 

durov (Jofua) dvemodioer ó dros, is niecdoor 
zijne hand (door kem, op zijn gebed) de 
zon teruggegaan? H. XLVIII: ao (of 23.) 
ëv Kept úoaov Coor de hand van, dat is, 

door Jefaias, H. XLIX: 6. en verwoestede 
de wegen derzelver (ftad) év yesps Iipsprou , 
gelijk Jeremias te voren had voorzegd, Verg. 

BaruchlIl: eo, 99, Dikwijls in her Nieuwe 

Testament niet alleen daar, waar men nog aan 
het medebezigen der handen denken kan, bij 
voorbeeld, Mark. VI :2, Hand. V; 12. H. X[; 

go. XV: 23. maar ook in zulke plaatzen, waar 

dit het geval niet is, althans nier allernaast: 

bij voorbeeld, Hand, VII: es. Hij meende, 

dat zijne broeders het verftaan zouden, dat 

God dia Yerpos durou, door zijne hand, door 

hem, aan hun verlosfing fchenken zoude, en 

vs. 55. Dezen Mofes zond God hun ten leids- 
map en redder èv yer: dyyedouv, door de hand 

des Engels, dat is, door den Engel enz. Gal, 
TI: 19. ëv Yes peoirov, door enen midde- 
laar. Verg. Beaufobre, 1. d, pl, waar even- 

‚wel de aangehaalde plaats 1 Makk. I: 44, 

minder voegt, Verg. Schleusner, Lex, N. T. 

BE p-.I3 ie. 

Ook moer de. Hebreeuw{che woordvoeging 

in 
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in het midden (APA of TINA) van zekere 

perfonen of voorwerpen, tot deze pleonasmen 

gerekend worden, bij voorbeeld, Gen. XLV: 

6. Hongersnood in het midden ( PI) des 

lands, dat is, in *tland, 2 Kon, IV: rg, Ik 

woon CTA) in °t midden mijns volks, dat 

is, onder mijn volk: en elders meer. Zo ook 

in de Apokrijfen Judich VHI: 19, Wie zijt 
gij, dieutegen God verzet êv meow wv âvbpw= 

wv, in het midden der menfchen= kinderen, 
dat is, onder de menfchen, Desgelijks Sir, 
X: eo. XV: 5. 1. Makk. V: 2, Want hoe= 

wel Vorflius al de uitdrukking in de eerfte 
en laatfte dezer drie plaatfen niet gaarn onder 
de Hebraïsmen wil gerekend hebben, zo fchij- 

nen zij er evenwel toe te behoren, daar het 
boek van Sirach uit het Hebr, vertaald is, 

en de fchrijver van het rfte Boek der Makk., 

wanneer men al niet wil aannemen, dat het 

in ’ Hebr. oorfprongelijk is opgefteld, zich 

toch niet naar Griekfche ongewijde fchrijvers, 
maar naar de Gefchiedfchrijvers zijner natie 
gevormd heeft. Uit het Nieuwe Testament 
behoren hier toe buiten twijfel de volgende 

plaaczen , Matth. XIII: 49. zij zullen de kwa- 
den afzonderen, ëx jerou Tuv Duawy, van de 
rechtvaardigen, Hand. XVII: 33. Paulus 

ging 
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ging weg, Ex perov &uruv, van hun, (gelijk 
Luther reeds vertaalt, ) en 2 Kor, VI: 17., 
waar op Jef. Lil: er. gedoeld wordt (gr. 

S 6 

(31) Door aanleiding der boven aangehaalde Hebreeuwsche 

aardige pleonasmen mogen hier nog enige aanmer. 

kingen over de elliptifche fpreekwijzen plaats vin- 

den, welke in de Apokrijfen des Ouden Testaments 

voorkomen en ter opheldering der ellipfen in hee 

Nieuwe Testament gebruikt kunnen worden, Zo 

is, bij voorbeeld, sales en irzvos in te vullen in 
de fpreekwijzen & úmepwr Mark, IIs 1e en à’ êrws 

Gal. II: 1. na verloop van enige dagen of jaren, 

verg. 2 Makk. I: 20, dheaborrur èrwr draver, Zie 

L. Bos, de Ell. Gr, ex edit. Mie. Schwebelii, 

p. 38. Het woord ély moet er onder verftaan 

worden Efef. II: 14s o zoinows 7 &pmpPorspa vg 

verg. 2 Makk, X: 4. BapZapa sbr. Bos, p. 105 

Het woord ées is uit het voorafgaande te herhalen, 

Rom. XII: 2. xe sdapssor namel, bew, verg. B. d._ 

Wijsh. IX: 10, ziëvepssor zapu ooo Koppe, ad h. L 

Meos , meer ‚moet ingevuld worden 1 Kor, VII: r. 

bij her woord zador, het is goed, of het is meer 

goed, beter. Deze ellipfe komt dikwijls voor 

Sir. XX: 1e (of 2.) of ook wordt er wel cpodpa 

bijgevoegd H. XXXIX: 15. zie Beaufobre. Even 

zo moet paer er bij gedacht worden bij het woord 

avosreres Luke XVIÍ: a. Avosrelu durw het ware 

hem (meer) niet, beter, nuctiger voor hem, 

verg. Sir. XXIX: tr. (and, 14.) Avrirednoss oes 

gesdder ú Te zpvoior, het zal u meer voordeel geven 

dan 
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S 6. 

3.) Ten aanzien van enige bijzondere 
Spreekwijzen, 

Ook enkele Hebraëzerende fpreekwijzen; 
welke in het Nieuwe Testament voorkomen, 

wore 

dan goud. Schleusner, Lex. N.T. IL. p. 52 
Yies moet ingevuld worden Joh, XXI: 2, of zov 

ZeBedasov namel, diet: de zonen vän Zebedeus. Dus 

ook Tob. V: 19. Ik ben Azaria ‘Avranóv zov 

prvaden (ies) Zoon van den groten Ananias. 

Schleusner, Spicil, Iz 177. Xpovos 1 Kore XV: 52; 
ër &ropw, fc. xpovw in een’ ondeelbaar korten tijds 

het wordt terftond verklaard door ê pury ób0aamer , : 

in een’ ogenblik, Zo taat xpevas bij dwepas in des 

zelfde betekenis, 3 Makk. V: 25, en H. VI: 29. 
Schleusner. \. l. p. IIe Xope of yu, hetland, de 

oord , moet gevoegd worden bij zepers, aan zee 

gelegen, verg. Judich V: 22. Schleusner, Lex, 

N. T. IE. pe 4l1. Bij het woord drazapos, gee 

brekkelijk, verminkt, het welk flechts Luke 

XIV: 13 en 21 voorkomt, zijn de woorden èr zag — 

pesdersw aan te vullen; verg. 2 Makk. VIII: 24. ér 

zais pmederiv dvaornpevse Schleusner, Lex. N. T. IL 

p. 178. De woorden zov Éar of &ze zus yn; moeten 

aapgevuld worden in de fpreekwijze dzorven, bij 
voorbeeld, Luk, II: 29. vur däodveig wav devAer voy 

ë cipa, verg. 2 Makk. VlI: 9, úyess Our dmodvasg 

en 
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worden opgehelderd uit de Apokrijfen des 
Ouden Testaments, Voorbeelden van ver- 
fcheiden foort zulker fpreekwijzen mogen dit 
duidelijk maken. 

In de Hebreeuwfche taal is het zeer ge- 

woon , dat de betrekking van enen mensch op, 

of tot enen perfoon of ene zaak dus worde 

uitgedrukt, dat hij daar van een Zoonis, Zo 
zijn Esr, IV: 1. zonen der ballingfchap , bale 
lingen. Ook op de gezindheden en het ge- 

drag 

én Tob, Ill: 13, dmoruras pi dmo 75 Ys Schleuse 
ner, l 1, p. 300. Het fubftantivum 2pyor is aan 

te vullen bij O@wumacsor Matth, XXÌs 15. dJorres za 

Oavmaria, & frons, en zupadezor Luk. V: 26. 

dopjes zapadolu, Het wordt er bijgevoegd Sir. 

XLIII: es. (of 27.) 72 mapadeha var Ozuars 

ipya H. XLVIIE: 14+ (of 15.) desgelijks dit woord 
of zapuywa bij weyadcuu grote daden, Luk. Is 

49. Hand, Il: 11. verg. Sir. XVIIL: 4 (of 3.) 

waar êpya en weyudsue parallel ftaan: Schleusner, 

Lex. N. T, IL. p. 995. IL. p- 88 en 398. Bij 

de fpreekwijze ó: zeza@uyorres, die hunne toevlucht 

pemen Hebr. VI: 18. mogen de woorden êz: za 

xvpior er onder verftaan worden, verg. 2 Makk. 

X: 38. Schleusner, Lex. N. T. Le p. 1171. Her 

verbum me moet ingevuld worden bij de fpreek- 

wijze, welke ons voorkomt Hebr. VI: 8, #6 za 

zedog Èig zaurw fC. ist, verge 1 Makk, V: 4, seas 
zo Aan lis zuyidu, var 5 oxardadorn Abresch ia 

Epist, ad Hebr. Spec. III, p. 413. 
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drag der menfchen wordt zulks toegepast, 
Een zoon des hoogmoeds, bij voorbeeld, is 
een trotsaard; een zoon der kracht, een mage 

tig mensch, 2 Sam. XIII: 98, 1 Chron. Vi 
18. In de Apokrijfen vinden wij deze fpreeke 
wijze: 1 Makk. II: 47. zij vervolgden rove 
dious Tue ÜmEpyPavias, de zonen des hoog- 
moeds, de hoogmoedige, trotfche menfchen, 
de verachters van God, (CH, III: 58. En 
Judas fprak: gordt u aan, en wordt tot stove 
duvarous, dappere lieden, toont u helden: 
dror duvaror, zijn even zo veel als sor duyge 
pewe.) Hier uit laten zich ophelderen die 
plaatzen des Nieuwen Testaments, waar van 
kinderen des lichts, datis, verlichten, Luk, 
XVL Efef. V: 9. kinderen der boosheid, dat 
is, boze menfchen, Match, XIII: 38,, zonen — 
der bruidkamer, (rou vuuDwvos) Tob. Vl: 
13, 1Ó., dat is, paranymfen, vrienden des 

bruidegoms , (Joh. HI: 29.) Matcth. IX: 

17. (verg. Kuinoel 2 d.) gefproken wordt. 
In het bijzonder behoort hier toe de bij het 
eerfte aanzien enigzins moeilijke plaats, Match. — 
VIII: re. De kinderen des koningrijks, Cós — 
dor Tys uciheras) zullen buiten geworpen 
worden in de buitenfte duisternis. Hier zijn 
de kinderen des koningrijks duidelijk niet dee 

zelfde, welke Matth, XIlI: 38., zo genoemd 

en 
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en tegen de kinderen der boosheid, of de bos 
ze menfchen overgefteld worden; want vän 
dezen zoude het niet kunnen heten: zij zullen 

buiten geworpen worden, enz. Zonder twijfel 
verftaat de Verlosfer onder de zonen des ko- 

ningrijks de Joden, welke op het rijk van 
den Mesfias aanfpraak maakten, en hoop had- 

den op de deelneming aan hetzelve, Dus zijn 
dror Pacihcvus als °t ware uitwendige deelne= 
mers aan her rijk van den Mesfias, uitwendige 
burgers der Gods ftad , (zonder dat zij de 
rechte gezindheid van goede inwoners, van 
getrouwe onderdanen des rijks hadden.) Zor= 
flius beroept zich ter opheldering op 1 Makk. 

IV: e., waar de bergbewoners heten úsot 74s 
&upas, zonen der hoogte, Deze plaats is ech= 
ter op verre va zo gepast niet als ene andere, 
welke ik in ‘boek Baruch gevonden heb, 

H.V: 6. (of ro.) en in welke juist dezelf. 
de fpreekwijze voorkomt, Daar heer hee 
van de weggevoerde, en weder tot hun va- 
derland terug gevoerde Israëllers: Te voet 

gingen zij van u weg, door vijanden gedre= 

ven, doch God brengt ze u terug, verhoogd 
‚met eer, als Kinderen des rijks. Dit toch 
moet hier zo veel betekenen als deelnemers 

aan de Godsregering, aan ene Goddelijke, 

‚door God ingerichte regerensform. Zulk ene 

| DS theos 
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theokratie of goddelijke monarchie verwache 
teden immers ook de Joden in het rijk van 
den Mesfias, en zagen zich aan, in hunne 
betrekking als nakomelingen van Abraham, 
voor geborene deelgenoten van hetzelve, door 
hunne geboorte gerechtigde rijksgenoten; verg. 
Paulus Comment. op Matth. VIII: ro. 

Het gehele wordt in hect Hebreeuwsch op 
menigerbande wijzen, bijzonder ook doorde 

fpreekwijze: van den kleinften tot den groote 
ften, uitgedrukt, bij voorbeeld, Gen. XIX: 
zi. rSam, V: o, XXX: 2, en elders. Zo 

ook in de Apokrijfen 1 Makk. V: 45. Judas 
verfamelde het ganfche Israël, 4mo jatzpov Ewg 

meyakov. Judich XIII: (niet XI gelijk Zorflius* 

heeft) 4. Er bleef niemand in % vertrek deo 
maxpov éwe peyahov. Uit het Nieuwe Testa 
ment behoren hier toe de plaarzen Hebr. Vils 
11. (waar evenwel een gezegde van den Pros 
feet Jeremia H. XXXI: 34. wordt aange. 

haald) en Hand. VJ: ro. Ook kan daar mes 
de in zeker opzicht de plaats Openb. Xills 
16 vergeleken worden. É 

Wanneer de Hebreeuwen iets, geheel niets 
zonder enige uitzondering willen uiedrukken, 

dan doen zij dit door alles met ene ontkenning, 

bij voorbeeld, Psalm XLIX : 18, 1102 Np 
bon Pip’, hij zat n et in zijnen dood mede nemen. 

| alles: 
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alles: dat is, hij zal wies medenemen: dus 
ook elders, vooral bij den Profeet Daniël, 
bij voorbeeld Daniël Vl: 6, wij zullen aan 

dezen Daniël „ief vinden aby-bs alle fchuld, 

enige fchuld, dat is, wij zuilen geheel genc 
fchuld aan hem vinden, verg. vs. 5, H. XI: 
37. Insgelijks in de Apokrijfen. De Gricke 

fche vertaler van Sirach heeft H. X: 6. de 

woorden: êm: zavr: ädsanpart py pgvrans 
Tu mÀycloy, gedenk niet uwen naasten alle 

onrecht, dat is, geen onrecht, gene beledi= 

ging van uwen naasten zij bij u gedacht. Zon- 

der Hebraïsmus zoude het zijn: &m4 pyden 4Âve 
uyert Tw mòyoiov vans. In het Nieuwe 
Testament vinden wij deze manier van fpres 

ken (de ontkenning met may) Hand, X: 140 
vuderore EPayov may zowor, ik heb nog nooit 
al het verbodene (iets verbodens) gegeten, 
Desgelijks Openb. IX: 4, dat zij niet befcha= 

digden het gras der aarde, oùde may xAwpoy 
oùde maw devdpor, noch al het groene, noch 
alle bomen, dat is, enig hoegenaamd groen, 
enigen boom: dus, zij zouden geen groen, 

genen boom befchadigen, 
Het adverbium 2xe:, daar, ftaat menigmaal 

overtollig, gelijk hect Hebr. MZ, bij voor- 
beeld Gen. II: rr. hee ganfche land Chavila 

DW, WN, in het welk daar goud is, 1 Sam, 
X 2 IX: 
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IX: ro, Dus ook in de Alexandr. vertaling ; 
behalve 1 Sam. IX. Ezech. XXXVI: ae, Ir 
de Apokrijfen vinden wij het even zo. Ju 
dich V: 19. heet her: doch nu, daar zij we- 
derkeerden tot hunnen God, zijn zij weder. 

gekomen uit de verftrooijing, oö dveomrapyoav 
Ener, waarheen zij daar verftrooid waren. In 
het Nieuwe Testament Mark. VI: 55. ómov 
dxovov ós Ener Eci, als zij hoorden dat hij 

daar was, Openb. XII: 14. dat zij vluchtte 
in de woestijn, ómov rpePeras Ener, waar Zij 
daar gevoed wordt, 

… Het pronomen cov is, gelijk meer andere 

pronomina (yuou, d&vrov em diergelijke) in 
verfcheidene zegswijzen, volgens enen He- 
braïsmus ‚ overtollig , vooral ook in de fpreeke 
wijze: van harte , uit alle krachten enz. Deut, 

VI: 5. Zo ook bij Sirach H, Vl: 26. èp 
rdoy Wvg ou mpooedde duTys Kee év OAY 
Ovvamer cou cuvrypyrov Tas Ödovs durys. Inse 

gelijks Tob. XIII: 6. verg. Sir. Vl: 27, « 
29, 30. waar rov nu bijgedaan, dan wegge- 
daten wordt. Dat ook uic het Nieuwe Testar 
ment de plaatzen Mach. XXII: 37. Mark. 
XII:33. en Luk. X: 27. hier toe behoren, 
behoeft naauwelijks erinnerd te worden. 
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$ 7 

Vervolg. Gebruik der werkwoorden in % 
bijzondere 

De Griekfche werkwoorden worden even 
zeer in de Apokrijfen des Ouden Testaments 
zo wel, als in het Nieuwe Testament, dik= 

wijls op ene Hebraizerende wijze (met de 
Hebreeuwfche taal overeenkomftige wijze) 
gebruike. Dit gefchiedt in velerhande be- 

trekkingen en famenvoegingen. Van de 
hoofdzakelijkfte zullen wij hier enige voor. 

beelden opgeven. 

Zo is het een bekende Hebraïsmus, het 

onbepaald zeggen, dat iets is gedaan gewor- 
den, zonder aan te wijzen door wien? het 

welk wij gewoon zijn uitte drukken door men, 
deor den derden perfoon in ’c meervoud des 
verbums te betekenen, zonder bijvoeging van 
een bepaald onderwerp; bij voorbeeld, Jef, 

LXIV: 3. WINN ND or ND ohyo, van 
ouds af hebben zij het niet gehoord noch ver- 

nomen, dat is, men heeft het niet gehoord, 

Jer. XVI: 6, 7e en elders. Dus ook inde 
Apokrijfen. Sir. VIII: 14. py dsxalou era 
upsTovs Kara Yap Tuv Òoav kvrou wpiwovow 

Kk) du« 
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&vrw, twist niet met enen richter, want 
naar zijnen wil zullen zij hem oordelen, dat is, 
zal men hem het vonnis {fpreken. H,‚ XL: oz, 

de vrees des Heren is als een gezegende hof, 

zur Ömep maaar dear radar durovy, en bo= 
ven alle heerlijkheid hebben zij denzelven be= 
dekt, dat is, hij is heerlijker gemaakt dan al 

het andere, Ene menigte van plaatzen in hee 
Nieuwe Testament worden daar door ver- 

klaard, bij voorbeeld, Match. VI: 16. gyre 

ovÀdsyoucw, Zij famelen ook niet, dat is, 

zen famelt ook niet, druiven van doornen. 

Desgelijks H.IX: 17. Luk, XII: oo, Gij 
dwaas, in dezen nacht, zv uyyv cou deren. 

zouciw dmo cov, zullen zij, dat is, zal men 
uwe ziel van u eisfchen: vs. 48. zas w srupes 
Oevro modus, mepsoaorepov diTyaovaiw dvroy, en 
welken zij veel vertrouwd hebben, (wien 

men veel vertrouwd heeft) van dien zullen 

zij Czal men) veel eisfchen. H. XVI: 4, 
XVIII: 15. XXIII: 29, Joh. XV: 6, Openb. 
XII: 6. en elders meer. 

De Infinitivus met éy wordt volgens het He- 

breeuwsch (gelijk 3) gefteld voor het Par- 
ticipium of Gerundium, en door ons as, 
toen, wanneer, met het verbum finictum ver= 

taald, Voorbeelden uiet het Hebreeuwsch 

Ruth 
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Ruch III: 4. 122%, als hij (liep. Psalm 

LI: o, N° [DJ VIN NIA, als de Pro- 

feet Nathan tot hem kwam, Psalm CII: 22, 

en elders. In de Apokrijfen vinden wij de- 
zelfde form, bij voorbeeld, Sir, IV: 19. êv 
Tw xpwew oe, wanneer, gij richt of oordeelt. 

H. VII: 9. èv ro mpooeveynar me Oe übisus 
wanneer ik den hoogften God offere. H. X: 
11. XLVI: 5. 1Makk. V: 4o, & ra èyyre 
Eew 'Toudav, toen Judas naderde. Tob, IV: 7. 

Ev Tw moie oe EÀeypoovvyv, als gij aalmoe- 

zen geeft. In het Nieuwe Testament, vooral 
bij Lukas, komt dit dikwijls voor, bij voors 
beeld, Luk. I: 8. év Tw (eparsvew durov, ters 
wijl hij zijn priesterambt waarnam. H. II: 
6, 27, 43. II: er. V: r, 12, VIII: 5. als 

ook Matth. XXVII: ro. en Mark, IIf: 15. 
Bekend is het za: Syevero, overeenkomende 

met het Hebr. °T1, en het gefchiedde, het 
gebeurde, in de Bijbelfche verhalen, zo wel 

in de Alexandrijnfche overzetcing, bij voor- 
beeld Jof. III: 2, Ezech. IX: 8, en elders, 
als in de Apokrijfen Judith II: 4. X: r. 

1 Makk. V: 1, en in ’c Nieuwe Testament 
Macch. VII: 28. IX: ro. XI: 1. Mark. I: 9. 
MK: 15. IV: 4. Luk.I: 23, 41» 59. Ils 
15, 46. V: 12, 17. VIII: 1, 22, Dik. 

X 4 wijls — 
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wijls wordt er ook voor gezet #yevero des 
Luk. II: 1, 6. V: tr, en elders. 

Niet minder gebruikelijk is het, % vl 

bum te verdubbelen, of een gelijkfoortig 
nomen {ubftantivum er bij te voegen, om 
daar door aan de fpreekwijze een’ bijzonderen 

_ nadruk te geven: bij voorbeeld, Gen, II: 16, 

Laan Lon, etende moogt gij eten. Deur, 
XV: ro. XVII. 15. en elders. In de Apo- 
krijfen vinden wij hetzelfde, bij voorbeeld, 

Sir, XLVIII: rr za yap újueis Eon Eyropelas 
ook wij zullen door ’t leven leven, dat is, 

zeer gelukkig zijn. Judith VI: 4. drwàaz 
drrohovvrai, Zij komen om door omkoming. 
Of met het Participium Sir. V: 3. êndizop 
Endinyoer oe. XXVIII: 1e Orerypuv Ovarypyoer. 
1 Makk. V: 40. Uit het Nieuwe Testament 
behoren hiertoe voornamelijk de plaatzen 
Matth, XIII: 14. GaAsmovres (JAedere. Mark, 

$ 12, Hand. V: 4. Vil: 34. Hebr. Vl: 
14. Match, XIII: 14. &xoy dxouoers. Hand, 

IV: 17. V: 28, XXIII; 14. XXVII: 26, 

Jak. V: 17. en andere plaatzen. — Soort: 
gelijk zijn ook de fpreekwijzen zomrei ome 
Tov peyav, Zeer tweuren, r Makk, II: zo. 
IV: 39. verg. Hand, V: 2, en vaupsw apar 
peyadas Polet Poor peyav, Matth, Il: 

1. 
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to. Mark. IV: 41. Luk, II: 9, en dierge- 
lijke meer (32). 

De volgende uitdrukkingen zijn insgelijks 
Hebraïzerend: &pegov en ëvapesov Euvar èv àDe 
Oadpors ruvoe, Of Tapa ris, voor ri: alleen, 

iemand aangenaam, welgevallig zijn. B, der 
Wijsh. IX: 9, ro. Judieh XII: 14, Koupov 
Ev ó@PVadpeors Tiwos, Of Evayr: Tiwos in plaats 
van 7, ligt zijn voor iemand, Sir, XI: or 

en 26. verg. het Hebr. Gen, XIX: 8, 2 Sam. 
Xl: 25. XVIII: 4, en op andere plaatzen, 

en de foortgelijke uitdrukkingen March. XIX: 
26, Hand. IV: 19. 1Perr, III: 4, en elders. 
demand volgen wordt uitgedrukt door &zo- 

AovÂeiw ômicw Twos (Jof. XIV: 8, waar Ten 

of np uitgelaten is in Hebr.) Sir. XLV[: 
6. nas yap tmynodovlyoer âmiow Juvagov. In 
’* Nieuwe Testament Matth. X: 38. 

Iemand behandelen, iemand bijzondere wel. 
daden bewijzen, moseiv era Tiwos, letterlijk: 

het met iemand maken, Tob. lll; 6, Vlis 

16. XII: 6. Judith Vill: 26, Uit het Nieu. 
we 

(32) Hor. Vitringa, t. a. pl. C. VIL p. 849. faq. 
zoekt ook deze fpreekwijzen als zuiver Griekíche 

te verdedigen, doch zijne voorbeelden zijn meest 

uit dichters genomen, zelden uit profa -{chrijvers, 

X 5 
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we Testament Hand, XIV: 27, XV: 4 (verg. 
ter verklaring vse 12, ) 

Hier toe behoort ook de fpreekwijze wue- 
cÔat Eis Te, tot iets worden. (Verg. het 
Hebr. Deut. XXVIII: 44. Psalm CXVIII: 
22, de fteen, dien de bouwlieden verworpen 

hebben 28 PND ni, is ten Hoekfteen 
geworden) Dus in de Apokrijfen, B. der 

Wijsh. X: 17. xe &ysvero durois &is HEYD 
úpepas, var Èie PAoya depwv Tuv vuvrTa, EN 

“syas hun des daags tot een fcherm, en des 
nachts tot ene vlam, r Makk. I: 35. (of 38.) 
ze &yevovro Eie peyaduv maryida, verge ook 
vs. 36. H. III: 58. myweabde E15 drove duvarouss 
wordt tot dappere mannen, toont u helden. 

Desgelijks ’c Nieuwe Testament, niet alleen 
in de uit den even aangehaalden Psalm onte 

leende plaatzen March. XXI: 42. en 1 Petr. 
II: 17.) maar ook in andere, bij voorbeeld 

Luk. XIII: 99. het mostertzaad ëyevero &is 
Òevdpov peyus wierd een grote boom, Joh. 
XVI: oo, Uwe treurigheid Zie apar yevyoer 
za, zal vreuchde worden, Hand. V: 36 — 

1 Kor. XV: 45. en elders. Zo ook de foort- 
gelijke zegswijze, Ewau ëic 74, iets of als iets 
zijn, Efef, V: go. zij zullen beide zijn & 
piavcapxa, één lichaam, 

Af 
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Aiu Enyce of Exyuver, bloed uitgieten, 

(vergieten ) voor: moorden, ombrengen , is 
insgelijks ene Hebraïzerende fpreekwijze , Gen. 
EX: 6. Richt. XVIII: 1o. In de Apokrije 
fen Sir.XXXI: (Complutr. XXXIV:) 22, 

Enysuv dina ò umogspwy parodoy prcbsou, die den 
dagloner van zijn loon berooft, is als iemand, 

die bloed vergiet, of als een moorder. In 
het Nieuwe Testament Hand. XXII: ao, £Zs- 

vero To dijn ErePavov, Stefanus wierd ver= 
moord. Verg. ook - Matth. XXIII: 35, 

Luk. XI: so. Rom. III: 15. Openb. XVI: 

6. (33). 
Eindelijk is het een uit ° Hebr. ontleende 

pleonasmus, hoedanige deze taal meer heeft, 
wanneer van enen fpreker nog bijzonder wordt 

aangemerkt, het geen anders van zelfs fpreekt, 
dat hij den mond heeft opengedaan. Job XXIII: 

2, Dan. X: 16. Sir. LI: 25. úvoië& To gopa 
kou at Aadyoe, Hand, VIII: 35. X: 34. 
XVIII: 14, (34). Met bijzonderen nadruk 

| worde 

(33) Evenwel is de fpreekwijze in dezen zin jook in 
zuiver Grieksch niet geheel ongewoon. Hora 

Vitringa, t. a.pl. p. 854e en Schwarz, Comment. 

Ling. Graecae. N, Ts p. 25. 

(34) Dikwijls worde het fpreken flechts er onder ver. 
flaan, bij voorbeeld, Sir, XXXIX: 5. hij zal zije 

nen 
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worde echter deze zegswijze gebruikt, om eve 
bijzondere ftoutheid en vrijmoedigheid in ’ 
fpreken aante duiden, bij voorbeeld, Spreuk. 

XXXI: ge Tann, open uwen mond om 
rechtvaardig te richten. 1 Sam. II: 1. 93 

“by, wijd is mijn mond tegen mijne 
vijanden, dat is, ik fpreek {tout en vrijmoe- 
dig tegen hen; of ook, om ene plegtige be- 
lofte te verklaren: zo wordt het van Jefta’s 
gelofte gebruikt Richt. XI: 35. De overs 
zetter van Sirach bedient zich van deze zegs- 

wijze insgelijks, bij voorbeeld, H. XV: s. 

in de verlameling (év erw Enndyoias ) dworker 
soja Wurov, zal hij zijnen mond opendoen, 
dat is, vrijuit fpreken. H. XXII: 22. warineer 

gij tegen uwen vriend &vorËys soa, den mond 
open doet, vrij met hem fpreekt, ZO vrees 

niet. H‚ XXIX: 94. óv rapouyser, òux dvorber 
sofza, waar hij vreemd is, durft hij den mond 
niet open doen. Uit het Nieuwe Testament 

behoort hier toe de plaats a Kor. Vl: ra, zo 
Gors jnwv Gvearys opos újmag, onze mond is 
tegen u geopend, dat is, ik {preek met u vrij 

uit. 

nen mond openen és zporsvx4 in ’t gebed. Matth. Pp k 

XII: 35. ik zal mijven mond openen in gelijken 
nisfe e J 

\ 
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vie. (De plaats Match. XIII: 35. verg. Psalm 
LXXVYIIf: 2. fchijnt mij met minder recht 
hier toe betrokken te worden) Verg. nog 

over deze fpreekmanier Schleusner, Lex. N. 
T. II, p. 918. 

S 4 

Gebruik der Apokrijfen tot opneldering van 
‚zulke woorden en fpreekwijzen, welke uit 

de bijzonder eigene denkbeelden des Joode 

fchen volks, vooral de godsdienftige, 
moeten afgeleid worden, 

De tot hier toe voorgedragene aanmerkingen 
hadden meer haar opzicht tot de uit de He- 

breeuwfche raal en woordvoeging afgeleide 
betekenisfen en famenvoeging van Griekfche 

woorden in de Apokrijfen des Ouden Testa- 

ments, welke tot opheldering van woorden 
en fpreekwijzen in het Nieuwe Testament 
konden gebruikt worden, Wij gaan nu over 

tot zulke eigenheden van het Hebraizerend 
fpraakgebruik, zo wel in de Apokrijfen als 

_ jn het Nieuwe Testament voorkomende, wel- 

_ ke uit de bijzondere eigene denkbeelden des 
Joodfchen volks, vooral de hand = 

‚ moeten afgeleid worden, 
Den 
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Den Israëller was zijn godsdienst en de uits 

wendige eerdienst, als iets van God geopen- 

baard, gegeven. Hij befchouwde zich, voors 

al met opzicht tot de leiding zijner vaderen, 

en wegens de uitnemende weldaden en zege- 

ningen, aan zijne natie bewezen, als enen 

lieveling van Jehova, en dezen als zijnen Be 

fchermgod. Het geen tot den openbaren gods? 

dienst behoorde, vooral den tempel, en de 

ftad in welke dezelve ftond, was hem bijzon= 

der heilig. Zijne gehele godsdienftige en bur= 

gerlijke betrekking was hem een verbond met 

God, en een eerwaardig, onfchendbaar heti- 

ligdom. Palestina een erfdeel van God. Van 

daar dan de hoge gedachte van zich zelven, 

en de verachting der Heidenen als Afgodendie- 

naars, dwalende en bij God gehate menfchens 

denkbeelden , welke federt de ballingfchap door 

het levendig bezef der onredelijkheid van den 

afgodsdienst niet weinig verfterkt wierden, en_ 

waar van ook in de Apokrijfen menigvuldige 

fporen te vinden zijn (35 

Het 

(35) Verg. C. G. Bretfchneider, fystemat. Darftell. der 

Dogmat. u, Moral der Apokrijph. des A. Tis 

$ 59, 6o. p. 331 Als ook enigermate Vachti: 
gall, vorerian. zum Buche der Weisheit p. 69==e 
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Het is hier de plaats niet, om het oncftaan 

en de van tijd tot tijd voortgezette vorming 

dezer denkbeelden te ontwikkelen, en het 

ware, dat daar bij allezins ten grondflag lag , 

van het valfche, * welk men er bijgevoegd, 

en het verkeerd gebruik , dat men daar van ge- 

maakt had, met de naauwkeurigfte zorgvuldig- 
heid af te zonderen. Genoeg, wanneer wij 
hier maar den invloed aanwijzen, welken deze 

denkbeelden op de vorming van het fpraakge= 
bruik in de Apokrijfen des Ouden Testa. 

ments, als ook in de fchriften des Nieuwen 

Tertaments heerfchende, gehad hebben, en 

de toepasfing, welke zich daar van tot op- 

heldering van bijzondere uitdrukkingen en 

fpreekwijzen des Nieuwen Testaments ma- 

ken laat, 

De vererer van Jehova, den enigen waren 
God, heet in de Apokrijfen (gelijk in het Oude 

Testament WP? en PTS) drzauos. Derhal- 

ve bevat dit woord, het welk in % algemeen 
een’ rechtvaardigen , een’ rechtfchapenen bete= 

kent, hier ene bijzondere, nader gewijzigde 
betekenis, Indien men al verfcheidene door 

F.C. C. Nachtigall (36). hier toe gebragte 
plaac- 

(36) In de boven aangehaalde Verhandeling, te vinden 

in Menke's Magazin III Bd, 1 ft, p. 136 —. 
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plaatzen niet als bewijzende kan laten gelden 3 
(bij voorbeeld, B, d. Wijsh. II: 48. III: z. 

V: 1. waar of de betekenis van enen recht- 
fchapenen in ’ algemeen, of die van enen lies 
veling van God voegt ) zo vindt evenwel deze 
betekenis buiten kijf plaats B. d, Wijsh, IV: 
7, 10, 14, 18, waar de dixasos overgelteld 
wordt tegen den wettelozen, Gods dienaars 
tegen dvojzos vs. 6. H. Xs 20. Aasor, in tee 
genftelling van defdeis, de afgodendienaars, 
de Egijptenaren. H. Xl[: 9 , waarde äosfdens _ 

de afgodifche Kananieten, en deze de vere= 
rers van den waren God tegen elkander over- 
ftaan. Verg. ook H. XVI: 16, 17, 18, 19. 
23, 24, H. XVIII: 7, waar Arxavor en Gods 
vijanden &x0po: tegen elkanderen gefteld wor- 
den, vs. 20, H‚, XIX: 17. zij worden met 
‘blindheid geftraft dorrep Exewor (de afgodifche 
inwoners van Sodom) és raus Tov dizeucn 
vpe, voor het huis, waar in de rechtvaar- 

dige, de Godsvererer, Lot namelijk, was. 

Verg. ook Tob, XIII: 13, úsos dynaswv, de 
Israëllers, 

Zo betekent ook dzarocvvy in het Hee 
breeuwsch- Grieksch fpraakgebruik dikwijls 
de verering van Jehova. Men kan daar toe 

reeds de plaats B, d, Wijsh. [: 1, rekenen, 
waar dyamyrare Axaroovvyv door het vol- 

gene 
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gende êv derhoryrs zapdvas Cyryoare Tov xuproy 
verklaard wordct. (Dat vs. 15. ook hier toe 
behore, is niet onwaarfchijnlijk.) H. XV: 
3. To Emieuobar ce (ö Beos úpewv) OAondypoë 

 Òvasoruvvy, Kar Erdevar vo Hodros cou pils 
&lavarras: want u kennen „tis volkomene recht- 

vaardigheid , Godsverering , en uwe magt 
weten, de wortel der onfterflijkheid ; hoe- 
wel dizarorury in parallelie met aÔavassa veels 
ligt ook Zeil zoude kunnen berekenen. De 
plaats H‚, XIV: 7. Evaoyyrov Eudov, d' óu 
ywerar Òivarocvvy , welke Nachtigall ver- 
taalt, Heil den genen, die uit hout een (chip 
bouwde, om te bewaren en uit te breiden Jes 
Lova’'s verering ‚ behoort, volgens den (amen- 
hang, ook hier toe, daar in de volgende 

verfen van den afgodsdienst gefproken 
wordt (37 ). 

Vele plaarzen des Nieuwen Testaments 

nemen de woorden das en drzavorvyy in 
dezelfde betekenis, wanneer al Match. I: 19, 
V: 20, 45. X: 41. XXIII: 35. Luk. I: 17, 

Ii; 
hd 

€37) Ook in dè Alexandr. vertaling op fiieer plâatfen, 
bij voorbeeld, Jef. XXXVII: 19, HI. XXXIXe 

wordt het Hebr. FIN, dat dikwijls godsveréring 

betekent, door Axasorum vertaald, 

Y 
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MH: o5. (waar dixdios wel met Ewaafdys ver- 
_ bonden, maar er ook van onderfcheiden wordt > 
V: ge. XXIII: 50, 51. Joh. XVI: 18. 

Rom. Il: 13. Efef. IV: 24. 1 Time IL: 16, 

a Tim.1ll: 16. hier toe niet kunnen gebragt 
worden, zo blijven er echter andere plaatzen 

over, in welke die betekenis plaats vindt, bij 
voorbeeld, Match. XIII: 17. órs radar rpos 
Oyrar nar Ònaror Ermelvjyoav idew d Phemere, 
vele Profeten en Godsvererers (of ook wels 

lievelingen van God, gelijk B. d. Wijsh. Vilt 

27. Pihor Geov met mpoPyras worden famenges 
voegd ) hebben verlangd te zien het geen gij 

zier. Luk.l: 6. noav de drnasor djuPorepos 
Evwmriov Tou @ecou, mopsvopkevor év macuis TUIG 
Evrodais var Òinarwpuaos Tov Kupiow djzepmrorg 
zij waren beide echte vererers van Jehova, en 

gehoorzaamden alle zijne voorfchriften met 
een onverdeeld hart. a Petr. II: 5. Nwe, dr 

zuiorvvns Kvpuna EPvdale, Hij redde Noach, 

den prediker van ware godsverering (verg. B. d. 

Wijsb. XIV: 7. ) Hebr. XI: 7. Noach bereidde 
het vaartuig ter redding van zijn gezin, dt ús 
zurenpiwe (38) zov noopov, Kat TyS HaT& TiS 

dee 

(33) Be d. Wijsh. FV: 16. xzezaxpim Anass zap von 
Curras arsfdsise 
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Ormaroruvys Eyevero nAnpovojsoe. Daar door 

worden de anderen, die Jehova nict vereer- 

den, voor verworpenen verklaard, en Noach 

verkreeg wegens zijn geloof de belonings 

welke hem ri godsverering verwierf, Verg. 

Gen. VI: 8, 9 (39). 
Als Godsvererer befchouwde zich de Israël- 

ler, ook uit aanmerking der buitengewone 

weldaden en uitreddingen aan zijne voorvade- 
ren en zijn gefamenlijk volk bewezen, als 

enen bijzonderen, uitftekenden lieveling van 
God, en zijn volk als een uitverkoren ge- 
flacht, een heilig volk, Van daar zo dikwerf. 
de zegswijze dixasos, in den zin van enen 

lieveling van God, en daarna Eudenros , dyd- 

$ryróe en Ürog Tov Geov. Zo worden Ayxasos en 
Üros Tou Îeov famengevoegd. B. d. Wijsh, II: 

18, 

(39, Gansch bijzonder betekent Jurziorum foms de gods 
delijke wetten; vooral de door Mofes gegevenes 

__ Makk. II: 29, waar het is: velen waren wee 

gens de wreedheid van Koning Antiochus in de 

woeftijn. gevlucht, Cnrouvzes Jivasorvinp xas vpimag 

om God naar het voorfchrift van Mofes wetten te 

kunnen vereren: Axasorvvn zoude evenwel hier oolk 

de godsverering kunnen betekenen, en xp:we opde 

wettelijke voorfchriften inzonderheid kunnen doee 
lens 

Ya 
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18. is de rechtvaardige ( Godsvererer) Gods 
lieveling enz. Van den dvzavos wordt H‚ IV: 
7. gezegd, dat hij Gode gevallig is enz., en 
vs. 15. worden SxÀexror en óosor Tou sou met 
elkander verbonden (verg. wegens ëxAerrog 
nog H. III: 9.) H. V: 1. dan zal de rechte 
vaardige in vele vrijmoedigheid ftaan enz, 
Vs. 5. zij (de goddelozen) zullen zeggen: 
hoe is hij nu geteld onder de zonen (gelief«- 
den ) van God, en zijn lot is onder deszelfs 
uitverkorenen. H.X: 15. zij (de wijsheid } 

heeft het heilige volk, en het onbevlekte 
Cepemmrov) zaad gered, Verg. vs. 17. órior 
H. XII: 7. @eov srauiduv, K9s 20e 2e 
XVI: or. H‚, XVII: 2, &vos dysov worde 
gefteld tegen de &vojsor. a Makke XV: 24 

door uwen magtigen arm moeten verfchrikt 
worden welke met godslastering aanrukken 
tegen uw heilig volk (@m4 rov deyrov cou Ago) 

Esch, VIJL. of in het Bijvoegfel H. VI: rav 
worden zij genoemd Zxòexrov yevoe. H, Vlie 
4, 6. heilig volk (40). B. der Wijsh. 

XVII: 

€40) “Aios en érios is wel hier overzetting van YW, 

welk woord eerst afgezonderde of uitgezonderde 

betekent. — Daar toe behoort ook Aanhangfe! vaa 

Esth. VIJI: 6. wear de Israêllers xànpesomea ene 

erfenis van God genaamd worden, verg. Deut 
XXXIJa 
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XVIII: 13. de vijanden moesten bekennen, 
dat het volk (Israël) Gods zoon of lieveling 
was. Verg. Sir, XXXVI: rz. Baruch 1II: 

36. God gaf de wijsheid aan Jakob, zijnen 

zoon, en Israël, zijnen geliefden (rw raid 

durov — Tw Wyamymevo Úm' vrou) (41). 
a Makk. VI{: 34. naar de lezing van den Cod. 
Alexandr. , den Ald, en Complut. heten de 
Joden oöpavior of smoupavior maides. 

Uit het Nieuwe Testament bekomen door 
deze aanmerking de nodige opheldering niet 
alleen die plaatzen, in welke dixeios, Gods 
lieveling, en dixavocvvy, zijne goedkeuring, 
welgevallen, genadeloon betekenen, bij voors 
beeld , Luk. XXIII: 47. dvuauos úv , verg. 

Mark. XV: 39. drog úv Oeov (hoewel ook de« 
ze plaats anders kan verklaard worden) Rom, 
IV: 3. veelligt ook Rom, IX: 3o, Rom, Il: 
13. (Luk. XVIII: 14. dedrarwpevoe , door 
God begunftigd en goedgekeurd) of waar 

Gods 

XXXII: 8, 9, En uit de Apokrijfen Sir. XVII: 
17. waar het volk Israël gipss Kopsou heet. 

(41) Deze betekenis des woords zoon enz. vindt ook 
plaats Jef. XLl: 18. z Chron, XVI: 13. Sir. IVz 

Io. wees den wezen als een vader, zo zuit gij 

zijn alseen zoon des Allerhoogften , en uwe moer 

der zal u nog meer lief hebben. 

Y 3 
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Gods uitverkorenen en begenadigden worden 
famengevoegd , bij voorbeeld Rom. VII: 33, 
34; maar ook die uitdrukkingen des Nieu= 
wen Testaments, in welke de voorrechten, 

den Israêlleren voormaals gegeven , nu op de 
echte belijders des Christendoms worden overe 

gebragt, bij voorbeeld, Rom. IX: 2426, 

gKor. VL. op “teinde, 1Petr. II: 9. (uit 
verkoren geflacht, heilig volk , eigen volk 
enz.) ‘ 

Dan, de Israëllers noemden niet alleen zich 

zelven een heilig volk, B, d. Wijsh. XVII: 
e. XVIII: 1, 5, 7. Alles, wat op hunnen 

uiterlijken godsdienst (hunnen eerdienst)) bee 
trekking had, of daar mede in een, hoewel 
afgelegen, verband ftond, wierd ook eilig 
genoemd. Dus niet alleen de Priesters en Le- 

viten, welke in den tempel dienden 1 Makk, 

I: 46. verg. X: 39, maar ook de ftad Jeru- 

falem, in welke de tempel ftond, en de opene 

bare godsdienst verricht wierd. Sir. XXIV: 

Ir. in den Aeiligen tabernakel heb ik voor 
hem gediend, vs. 12. in de geliefde ftad heeft 
hij mij rust verleend, en in Jerufalem is mije 
ne magt. 1 Makk. V: 31. “Tepovaahnj èsu 

‚ dyva za Oerweva, nau Ta òpsa durys. o Makke 

1: 12. Hij beeft onze vijanden weggedree 

vens év 74 &yia moden H. XV: 14, worde 

de 
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de Profeet Jeremias gezegd te bidden voor 
het volk en de heilige fiad. Verg. ook Tob. 

_ XIII: 9. “Tepocodvpa modus dys (volgens 
- ene andere lezing in den tekst van Bos, door 
digen woorgetrokken, srodis dysov, namel. 
Psov): dat deze zelfde uitdrukking Marth. 

IV: 5. en XXVII: 5. Openb. XI: 2. voor- 
‚ komt, is bekend. - 
‚De geruste bezitting van het land Kanaän 

__was voor de Israëlleren het hoogfte geluk. 
Zij zagen dit land aan, als ene erfenis, den 

vaderen beloofd. Van daar MM, zAypovo- 
pia, bezit, (door ’t lot toegedeeld Jof. XIII: 
23, 28.) daarna gelukzaligheid in ’ alge- 
meen. Een voorbeeld uit de Apokrijfen 

vindt men Sir. XXII: 23, (of 28.) verlaat 
uwen vriend niet, wanneer het hem kwalijk 

‚… gaat, iva Tyv KÀypovojrav kurou cuyKdypovogn- 

Eys, op dat gij ook aan zijne welvaart deel- 
neemt. In het Nieuwe Testament worden de 

woorden zàypovojaeiv, KÀypovojia, op de ge- 

lukzaligheid van ware Christenen overgebragt, 
Hand, XX: g2., vooral op de toekomende 

_ Rom. VIII: 16, 17. Efef.l: 14, 1 Perr. Is 4, 

en elders. 
De betrekking, in welke de Israëllers fton- 

den, was hun een verbond met God. Jer, 

„XXXI: 33, Sire XVII: ro. dradyugv dewvoe, 
Y4 (een 



344 BECKHAUS, over ner GEBRUIK 

Ceen langdurige ftaatsgefteldheid) êen per” 
&vrwv enz. Van daar wordt H. XXIV: 23, 
Riaos Habynye, de oorkonde der conftiturië 

verklaard door vopoe, óv évereidaro Mwuoys, 
Dat daar uit de fpreekwijze: ú zag dralyuy 

zich laat verklaren, behoeft naauwelijks ge- 
zegd te worden. 

Wanneer ó voos of Ta vopia alleen zons 

der verder bijvoegfel ftaat, dan wordt daar 

onder de Mofaifche wet verftaan. 1 Makk. 
1. 49, HI: 48. 3Makk. Is 4e Vele plaate 

zen des Nieuwen Testaments, waarin van wet 

gefproken wordt, onder andere Matth, XXI: 

36. Luk. X: 26. Rom, II: 13, 1 Tim,l: 3 

ontlenen hier uit opheldering, 

$ % 

Vervolge Bijzonder eigene voorftellingen en 

uitdrukkingen, aangaande de Heidenen, 
en het Heidendom in ’t bijzonder. 

Met de gadsdienftige denkbeelden der He- 
breeuwen hangen ook in ’ bijzonder hunne 
begrippen aangaande de Heidenen en het Hei- 
dendom op *t naauwfte famen., Daar de Heie 
denen, als Afgodendienaars , het gebod om. 

went de verering van den enigen waren God 
RIeE 



per APOKRIJFE BOEKEN pes O.T. 945 

piet achteden; zo worden zìj dikwijls reeds 

in de fchriften des Ouden Verbonds godlo- 
zen „ zondaars bij uitnemendheid genoemd, 
Psalm X; 24, 13» 15» 16. Hunne af- 

goderij, als onredelijk en den mensch ontê- 
rend, is dwaasheid, en zij zelve zijn daarom 

dwazen, Deut. XXXII: er. verg. vs. 5, 6. 
Psalm XIV: 1. LXXIV: 18. Jef. XLIVz 
9, 18, 19. misfchien ook Job II: ro. Hun- 
ne hoop op de hulp van verfierde Godheden 
js ijdel , begocheling en zelfsbedrog, Psalm 
CXV: 8. Jer. X: 8, 14, 15, Vooral Joe 
den, wanneer zij zich tot den dienst der Af- 

goden lieten verleiden, wierden als echtbre- 

kers, als fchenders der trouw den Allerhooge 

ften gezworen , afgefchilderd , Hof, II: a, 
Jer. V: 7. Ezech, XVI: 6. verg. meer an- 

dere plaatzen uit de gefchiedboeken, waar in 

van den afgodsdienst der Israëlleren gefproken 

wordt, 
Het fpraakgebruik , dat in de Apokrijfe 

boeken heerscht, wijzigt zich dan ook zo 

veel te meer naar deze denkbeelden des Oy- 

den Testaments, daar dezelve opgefteld zijn 

in een tijdvak , waar in de af kerigheid der Jo= 

den van afgoderij en beeldendienst door enen 
famenloop van omftandigheden niet weinig 

verfterkt was geworden. (verg. baven I Afd, 

Ys S 5 
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S 5. terftond in « begin). Enige in de Apo- 
Krijfen voorkomende uitdrukkingen en bete= 
kenisfen van woorden, welke tot opheldering 

van diergelijke fpreekwijzen in het Nieuwe 
Testament kúnnen gebruikt worden , heee 
hier ten bewijze ftrekken. 

“Apaprwior, zondaars, (verg. het Hebr, 
END 1 Sam. XV: 18.) vooral Heidenen, 
als afgodendienaars, 1 Makk. II: 44, zij rust= 

ten zich ten flrijde, en floegen dyaprwaous, 
‘de afgodendienaars in hunnen toorn, de wete 
teloze mannen (@vdpas dvopoue) in Kunne 
‘woede. Hier zijn Zuaprwàór en &vogor even 

‘zoveel als ra 344 vs. 40’, en betekenen’ het 
Heidenfche leger van Antiochus. Als ook 
vs. 48. za bun Edwzav zepac (de oppermagt) 
zw dpaprùw, aan den afgodendienaar „ dat 
is, den koning Antiochus , ênen Heiden. 

Zo worden zij insgelijks in het Boek Esth. 

na H, IV. of Aanhangf, H‚ II: re, genoemd 

srovepovò}kevo: en dvogo, Verg. B. d, Wijsh, 
XVII: 2. Tob. XIII: 6. #lvos dpaprwAuw 
‘Uit het Nieuwe Testament behoren hief toe 
de plaatzen Miacth. XXVI: 45. de Zoon des 
‘menfchen zal overgegeven worden in dé han- 
den der zondaren, &aprwAwvy, dat is, der 
Heidenen (verg. Luc. XVIII: 32. mapade- 

“_… Ôyoeras Tous Ôveru ) en Gal. Il: 15, waar de 
Zon 
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zondaars, afgodsdienaars uic de Heidenen (of 
BE Elywv djaprudor) tegen de geborene Jo- 
den (ross Duas Toudwois) worden overge- 
fteld, Hier mede kan men ook die plaatzen 
uit de Apokrijfen vergelijken, in welke de 
Heidenen &ref3eis, godlozen genoemd wor- 
den, bij voorbeeld, 1 Makk. III: 15. IX: 
73. B. d, Wijsh. X: so. XII: 9. XVII: a, 
XIX: r. (Judich XIII: 26. in den Larijn- 
fchen tekst) als ook &vopor, wettelozen, zo 
wel in de Apokrijfen, als in * Nieuwe Tes- 
tament, rMakk. II: 44. Ill: 5. Hand II: 

23. Òz Yeipuv dvojuov — âverdare, gij hebr 
hem door de handen der Heidenen omgebragt. 
Zo heten ook de Heidenen als afgodendienaars 
in de Apokrijfen wel eens bijzonder 

'Axapigot, letterlijk vertaald: afgrijzen 
verwekkende (Hefychius verklaart &yxapisos 

door dveu Yupiros , zonder bekoorlijkheid, 
zonder bevalligheid, verg. Sir. XXIX: 17.) 

In deze betekenis komt het woord voor B. d, 

Wijsh. XVI: 29. want de hoop van den af. 
fchuwelijken , den afgodsdienaar (42) zal 

als 

(42) Luther vertaalt van den ondankbaren: waarfchijn- 
lijk met opzicht tot het 28{te vers, waar van de 

dankzegging (tvxapisia) des meníchen gemeld 

wordt, 
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als de rijm in den winter vergaan enz. Den 
beeldendienaar (telde zich de Israêller voor on- 
der de gedaante van een’ afgrijslijken barbaar, 

Sir. XIX: 23. afgrijzen verwekt de beelden- 
dienaar (st movypia var dury Pdeivypa, — 
movypia volgens den famenhang, beeldendienst 
in % bijzonder) niet te vergelijken bij den 

Wijzen, dat is, den vererer van Jehova (verg. 
eo, 22.) J.C. C. Nachtigall C43) heeft 
niet ongelukkig beproefd, de betekenis dezes 

woords dyapigos toe te pasfen op de plaats 

Luk. VI: 35. dà Oeos vpygoe ègw ëmt Tous 

&xaplgous Kat movypous, ZO datide zin zijs 

God is goed ook jegens afgodendienaars. en 

bozen, verg. Matth. V: 45. Cen 2 Tim, II: 

a. &yapisa — dvogiot, waar evenwel ook 

de betekenis van ondankbaar gelden kan) 
Zie ook Breifchneider in voce. 

Motyo1s mropvot, echtbrekers, hoereerders — 

is insgelijks eea naam, welke in de Apokrije 
fen van de Heidenen als afgodsdienaars gee 

bruikt wordt, bij voorbeeld, B. d, Wijsh, 

Nl: 16. rerva moiywv &redegu Ega Kc. vole 
gens den famenhang: de kinders van Jehova’s 

vijan= 

(43) In Henkes Magaz. fuer Religionsphil. Ezeg. &c. 
HI Bd. 3 ft. p. 289, 190 
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vijanden zullen vergaan, de kinderen der god- 
lozen zullen vernietigd worden. H, IV: 3. 
moAuyovovy de aceflwv mAydoe òv Ypuoupmeurer, 
za Er volwy moysvparuv ov dwoer prCav Eis (Za- 
boe &c. volgens den zin: het bastaardfoortige 
(Deut. XXXIÍ: 5. Hof. V: 7.) geflache 

van Jehova’s vijanden fchiet gene diepe wor- 
tels. H. XIV: 12. «pyy yap mopveras Emwoiz 

sidwawy &e. hee begin der afgoderij is, de 
uitvinding van beelden enz, = Deze aanmer- 
king kan gebruikt worden tot opheldering van 
verfcheidene plaatzen des Nieuwen Testae 

ments, bij voorbeeld, Matth. XII: 39. wyevez 

movype Kar jaoryadiss. Mark. VIII: 38. ev 74 
yevea TaUTY TA KOYANN zat draprwing 
waar men niet met verfcheidene uitleggers aan 

het ongegrond beroepen op de afftamming 

van Abraham, maar aan de afwijking der Ise 

raëlleren van Jehova , welke naar afgoderij 

geleek, te denken heeft. (yevez amigos Matth, 
IX: 19. yever Oveoparpmerm Luk. IX: 41. en 
seven oxodsa Hand, II: 40.) Jak. IV: 4. Gij 
overfpeelders en overfpeelderesfen ‚ weet gij 
niet, dat de vriendfchap der wereld vijand= 

fchap met God is? Mogelijk ook Jud. vs. 7. 

en Openb. Il: zo mopveuoas vas eidwholura 
Paper. (veelliget wordt evenwel hier hes 
naast op buitenfporigheden van den wellust 

ge- 
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gezien, welke met den afgodsdienst gepaard 
gingen) (44). 

Afgodendienaars heten , gelijk in het Oude. 

Testament, zo ook in de Apokrijfen, dwa- 

zen, onverfbandigen, (&Opovee, mapadpover, 
drroudevrar enz.) bij voorbeeld, B. d, Wijsh. 
1: 3. III: ro, ds yuvaixes Twv doefduv dppo= 

ves. Vr: ao. XIV: 11 —133- 14 — 18. XIXé 

3. verg. ook ter opheldering Sir. XV: 7, 8 
H. XIX: ao— 25. Baruch Ill: 1o—= 13, 
29, 23 Doch voornamelijk behoort hier= 

toe ene door Nachtigall niet aangehaalde 
plaats Sir, L: 26. é Aaos juwpoe ó arormv Ev 
Euupois, het afgodisch volk dat te Sichem 
woont, Hoe treffend zich hier uit de plaats 
Matth. V: ee. doch die tot zijnen broeder 
zegt: gij dwaas! (dus eigenlijk: gij afgoden- 
dienaar , wpe — de hoogfte befchimping; 

welke men enen Israëliet aandoen, konde ) 

die zal ftraf baar zijn door het helfche vuur; 
laat verklaren, en hoe zeer daar door de traps- 

wijze opklimming in de gezegden van Jefus te 
bemerken is, behoeft naauwelijks enige ont- 

wikkeling (45 je vald 

Eine 

(44) Nachtigall, te a. ple ps 279 —282. 

(45) Verg. na Lichtfoot, Hor. Hebr. & Talmud, in 
qua 
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Eindelijk worden de afgodendienaars dik= 
wijls met doden vergeleken, of met zulken, 

wier. hoop onder de doden is. B. d, Wijsh, 

Klll:-1,-10, -17.— 19. H. XIV: 8, 29. 

B XV:.5,- 8, 1A,:15) 127. Baruch mi: 10, 

guvepsav0ss Tous verpors. Ook is dit bij de 
Rabbijnen niet ongewoon. Ik houd mij even- 
wel hier bij niet verder op, omdat ik huive- 
rig ben, om deze betekeuis, gelijk Nachti- 

gall (46) gedaan heeft, op de plaarzen Luk. 

IX: 6o. en Rom. VI: 13. toetepasfen. 

S 10, 

Gebruik der Apokrijfen des Ouden Testaments, 
ter verklaring van enige woorden en 

fpreekwijzen, welke in de Geloofs - 
en Zedeleer des Evangelie's van 

bijzonder gewigtzijn. 

Bij de opheldering van het taalgebruik des 
Nieuwen Testaments uit de Apokrijfe fchrifted 

des 

quatuor Evang. ad h.l, en Rofenmäüller , in Scho- 

lis ad hb. 1, bijzonder nog >. C. C. Nachtigall, 

‚ over gewpes Matth. Vz: 22. in Menke’s n, Magaz. 

…… UIB. 1 ft. pe 490200. 

(46) In Henke’s n. Magaz: t. a. pl. aft. p. 292, 293 



332 BECKHAUS, over ner GEBRUIIE 

des Ouden Testaments verdienen in het bij- 
Zonder vooral de ‘aandacht des Godgeleerden 
zulke woorden en fpreekwijzen , welke in 
de Geloofs- en Zedeleer des Evangelie’s van 
bijzonder gewigt zijn. Enige der merkwaar= 
digfte willen wij hier als voorbeelden bijbren= 
gen, en derzelver gebruik aanwijzen (47 ). 

*Aiw/, overeenkomende met het Hebrs 

ohy, betekent dikwijls niet juist eeuwige 
voortduring, maar ene tijdruimte van onbee 
paalde lengte. “Amo duwvoe heet dikwijls: 
van ouds her, van een’ langen onbepaalden 
tijdaf. Sirach noemt H. LXIV: 2. de gros 
te mannen zijner natie, zyv geyadoruvyv Ocou 

mo drwvoe, den roem Gods van oudsaf, Zo 
ook de fpreekwijze éis Tov diva. Ene bee 
flisfende plaats komt voor 1 Makk, XIV: ar. 
waar het heet: dat het den Joden en den Pries= 
teren behaagd heeft, dat Simon Vorst en Ho- 
gepriester zijn zoude ëis Tov &uwva, tot een’ 
onbepaalden tijd, tot dat een waarachtig Pro- 

feet 

€42) Wat zulke woorden en fpreekwijzen aangaat, wels 

ke tot opheldering dier leerftukken dienen , welke 

voornamelijk ia onze dagen beftreden worden 5 

daar van zal eerst in de derde Afdeling dezer vere 

handeling, overeenkomftig de opgave van't Gee 

goot{chap, kunnen gefproken worden. 
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feet opftond. Wanneer dus deze fpreekwijze 
in plaatzen des Nieuwen Testaments voors 

komt, zo kan wit dezelve alleen geen gevolg 
getrokken worden tor ene eeuwige voortdu- 

ring, De famenhang en andere gronden moe- 

ten veel meer eerst bepaien, of deze bereke= 

nis al of niet plaats vinde (48 ). 

‚ Mer ’Apyu» begin, is het op diergelijke wij- 
ze gelegen, en de fpreckwijze 5 &pyus zegt: 
‚van langen tijd her, Zo wordt 1 Miakk, XV: 

17. gezegd, dat de Joden met de Romeinen 
„het verbond vernieuwd hadden, het welk fe- 

dert enigen tijd beflaan had, en dit verbond 
wordt ú Drs nas oujapaygra ú EE dpynss ene 

vriendfchap en een verbond van ouds her, 

van langen tijd her genoemd. Dus ook B. de 
Wijsh. IX: 8. wordt de tempel geheten ene 
navolging van den heiligen tabernakel, sv 
„mpoyroywaras än’ äpyne, welke gij in vroegen 
tijd bereid hebt. Waar derhalve deze fpreek- 

wijze in hec Nieuwe Testament voorkomt, 

kan.zij, op zich zelve genomen, geen bewijs 
geven; het verband en andere gronden moe- 
ten beflis{en. 

“Avas 

348) Dat hier uit ter dezer plaatze voor of tegen bijzone 
dere ftellingen der dogmatiek niets mag worden af= 

geleid, verftaat‘aich van zelve, 

Z 
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'Avafduwo spoe Tov dorogeihavra pe, ìk ga 
heen toc hem, die mij gezonden heeft, zegt 
de engel Raphzél Tob. XII: eo. Past men 
dit toe op Joh. XVI: 5, zo, wordt de bijzon= 
dere nadruk dezer plaats duidelijk: dat Jefus 

namelijk niet flechts van zijnen dood , maar 
van zijne terugkering tot een’ heerlijken ftaat 

fpreekt, in welke hij zich te voren reeds bee 
vonden had, | 

De op zo velerhande wijzen verklaarde 
fpreekwijze in ’ Nieuwe Testament BacsAcsa 
mov Oeov, Gods rijk — in zo ver daar door 
ene onzichtbare ordening der dingen en de 
verbindtenis van ware Godsvererers met de. 

zelve wordt aangeduid ( welke evenwel niet 
de enige betekenis van deze uitdrukking is) 
bekomt enig licht uit ene plaats in het Boek 
der Wijsheid H. X: 1o, waar van den voor 
zijnen broeder Efau vluchtenden aartsvader 
Jakob gezegd wordt: zij (de wijsheid) toon: 
de hem fZacsAesay Oeov, het rijk van God, 
en gaf bem yvwauw dyiwv, de kennis der hei 
ligen. Grotius verklaart dit rijk van God 
van deszelfs voorzorg voor de vromen: doch 
mij dunkt, dac Vachtigall (59) met meer 

naauw 

(49) In Henkes N. Magaz. III B, 2 fl, p. 288, 
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paauwkeurigheid daar onder, uit vergelijkinz 

van Gen. XXVIII: 12. mer Deur, XXXIII: 2, 
Dan. IV: 5, 6, 10, 14, 20. en Job V: 1. 

_ met H, IV: 18, verftond ene vwerbindtenis van 

hogere geesten, welke de Ouden zich voor: 
ftelden verfameld om Gods troon, Dat zich 
hier uit de tegenftelling tusfchen het rijk van 

den Mesfias, als een geestelijk rijk (Luk, 
XVII: er, Joh, XVIII: 36, 37. verg. Luk, 
XXII: es.) en het aardfche, *t welk de Jo- 

den verwachteden, laat verklaren „ verftaac 

zich van zelfs. - 

In den Pseudo-Esras H. II: 35. wordt van 
ene beloning des rijks, of van een rijk ge- 
fproken, ° welk de vromen ter beloning ont- 

vangen: waar mede de plaats Match. XXV: 
35. allezins zoude kunnen vergeleken wor- 
der. Intusfchen is dar fluk, gelijk men 
weet, van lateren oorfprong. 

Asrarwlyvar is dikwijls in de Apokrijfen zo 
veel als gelukkig worden of gelukkig zijn; bij 

voorbeeld, Sir, Is or. ôu duvyoeras dvup Ôve 
gods drarwOnvar, ú yap Pory Tou Ouzou kurou 

aTwais dur, een toornig mensch kan niet 
gelukkig worden , want zijn hevige toorn 

brengt hem ten val, maakt hem ongelukkig. 
H. IX: re. uy Evdoruoys Eudoziaus aasfduv, 
gynoÔnrs, éws &dov óv jan Oineuwdwos, heb 

Zsa geen 



356 BECKHAUS, over zer GEBRUIK 

geen lust in het geen den goddelozen behaagt; 
zij zullen tot aan het graf niet gelukkig zijn, 
Doch in ’% bijzonder betekent het ook vrij 

worden van de frraf, Sir, XXI, a1. die 
veel zweert, zondigt veel, en de geesfel zal 
van zijn huis niet blijven; misdoet hij, zo is 
zijne zonde op hem; acht hij het niee, zo is 

zijne zonde dubbel; zweert hij vergeefs (dat 
is, houdt hij zijnen eed niet) ov Ovnauwbyoer 
Tas,-zo zal hij niet ongeftraft blijven ; zijn 

huis zal vol ongeluk worden, —- Van daar 

heet dizasouv ook bevrijden in ’t algemeen. 
In het aanhangfel van het boek Esther H, 
VIII: 6. (in ’ Grieksch na H, X.) heet 
het: en God gedacht aan zijn volk, zas &d- 
UUIWTE TV KHÀKYBOVOPALY &vrov, en redde, be- 

zorgde heil en zegen aan zijn erfdeel, Hoe 
zich hier uit de in de leerftellige Godgeleerde 
heid zo gewigrige plaatzen Luk. XVIII: 14. 

Rom. III: 94, V: 1, Vill: 33, 34. en meer 
andere laten verklaren, loopt van zelven in 

’ oog. 
Enen aan zijne rechte handzetten Cxaluëciw 

ëv deliwy) geeft te kennen ene uitnemende 
eer en een’ groten voorrang, welken men ie« 
mand inruimr, Sir, XII: za, plaats hem 

Cuwen vijand) niet nabij u (maak-u mee 
hem niet vertrouwd ) op dat hij zich niet om- 

ke- 
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kere, en uwe plaats inneme: py zabicye àu- 
zov èn Òeluwv cou, zet hem niet aan uwe rech. 
te hand, dat is, eer hem niet te veel, trek 

hem niet voor, op dat kij niet zoeke uwen 

ftoel in te nemen. (Verg. ook 1 Makk. X: 

63. Kwinoel op Matth. XX: or. p. 27.) De 

fpreekwijze in het Nieuwe Testament, dat 
God Jefus aan zijne rechte hand gezet heeft, 

verkrijgt hier door enige opheldering. 
Ovpavos, hemel, De fpreekwijze avafJar 

verw tie Toy bupavov berekent, het onuicvor= 
fchelijke, Gods verborgene bedoelingen en 
jorichtingen doorgronden. Baruch Ii: og, 

zus Gwen els Tov Ovpavoy, wie is ten hemel 

gevaren, en heeft haar, de wijsheid, gevat, 

en haar afgebragt uit de wolken? (verg. 
Deur. XXX: 12. Spreuk. XXX: 4.) In het 
gefprek van Jefus met Nikodemus Job. HI: 
13. vinden wij ene dergelijke uitdrukking: 
niemand is ten hemel opgevaren (doorgronde - 

het hemelfche, goddelijke, onpeilbare) dan 
die van den hemel is nedergekomen, namelijk 

de Zoon des menfchen, die in den hemel is 

of was (50). De vroegere Socinianen ver- 

klaar= 

{5o) Verg. Doederlein, Commentatio de vi & ufu for- 
mulae: Christum e@ coelo veniffe in Opusc. Theol. 

( Jenae 1289. ) vooral p. 68, 69. Kuinoel , te de pl 

Z3 
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klaarden wel deze plaats van ene opneming 
van Jefus in den hemel voor het aanvaarden 
van zijn openbaar leerambt , bij voorbeeld , 
Fon. Schlichting a Bukowick, Comment, pofth. 
in Evang, Joh. ‘Apoftolì, ad hl, in Bibliothe 

Fratrum Polonorum vol. V., p. 27, 28., als 

ook Fok. Lud. Wolzogen, in Comm. ad h. L 
ibidem vol. VI, p. 750., doch elk merkt lige 
telijk het gedwongene dezer uitlegging : ook 
zegt de Evangelifche gefchiedenis niets van 
zulk ene opneming. 

Ilempajevos ùmo ryv dpapriav , onder de 
zonde verkogt, dat is, aan de zonde overge- 
geven, Rom. VII: 14. verg. 1 Makk, I: 15. 
was Empaöycav rou momoat To movypov , waar 
men niet wel kan ftellen, dat Antiochus hen 

met geld bekogt, of ook gedwongen heeft 
om kwead te doen, Er wordt gezegd, dat 

zij zich aan het kwaaddoen hadden overgege- 

ven. Verg. Judich VIT: o5. Beaufobre te d. 
pl. Schleusner , Lexic. NT. IL p. 532, 
Kuinoel p. 98. 

Zap wordt dikwijls in het Nieuwe Testa- 
ment van de magt der zinlijkheid en de neiging 
des menfchen tot het kwade gebruikt. Ik 
erinnere alleen maar aan enige bekende plaace_ 
zen, bij voorbeeld, Rom. VIII: 1, 5, 7 

Gal. Vs 13, 16, 17, 19) 24, VI: 8, en 

meer 
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meer andere. Ook bij Sirach H, XXIII: 19, 
Cof 23.) wordt wa cupros van her lichaam 
gebruikt, dat aan wellustige begeerten onder. 

worpen is. Verg. Schleusner, Lexic. N. T. 

IL p. 825. 

Kea 

Vergelijking van dogmatifche flellingen, 
en wijzen van voordragt in de Apokrije 

fen met diergelijke in het Nieuwe 
Testament (51). 

Dan, niet alleen enkele, in de Geloofs — en 
Zedeleer des Evangelie’s gewigtige woorden 
en fpreekwijzen des Nieuwen Testaments laten 
zich uit de Apokrijfen des Ouden Testaments 
verklaren; maar in dezelve zijn insgelijks ver- 
fcheidene dogmatifche ftellingen en wijzen van 
voordragt, welke met die des Nieuwen Testa- 

ments zeer naauwkeurig overeenftemmen, 
Enige der voornaamfte zullen hier opgenoemd 
worden, vooral zulke, die of, ook met op=- 

zicht tot de woorden in de inkleding , aan die 
des 

(51) Zie de te voren aangehaalde Differt. van }. G, 
Jenichen, de petenda rerum, quas Libri N. T. 

continent, e Libris V. T. Apoeryphis illuftratiore. 

Z4 
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des Nieuwen Testaments zeer gelijk, of aan de 
Apokrijfen des Ouden Testaments zo wel als 
aan de boeken des Nieuwen Testaments bij= 
zonder eigen zijn. Wij willen telkensde hier- 

toe behorende plaatzen der Apokrrjfen voors 
aanplaatzen, en de met dezelve te vergelijkene 

uitfpraken des Nieuwen Testaments onmidde- 
lijk daar op laten volgen. 

Van de waarde ener rechte kennis van God 
zegt de fchrijver van het Boek der Wijsheid 
H. XV: 3. ukennen is de volledige ( éAoxàypos ) 
gerechtigheid ( godsverering — of ook volgens 

de parallelie, gelukzaligheid dzaroouvy) en 
uwe magt kennen is de wortel der onfterflijke 
heid (piéa &Oavarras). Wie erinnert zich hier 
niet bij de uitfpraak van den Verlosfer” Johe 
XVII: 3. want dit is het eeuwige leven 
Cúdswvioe Ewy) dat zij U, den alleen waren: 

God — kennen? 

Aargaande de befchouwing van. de werken 
der fchepping, als een middel om tot kennis 
van God te geraken, en aangaande de ftraf- 

waardigheid der afgoderij, heet hect B, d. 
Wijsheid XIII: 4==g, indien zij zagen op de 
kracht en werkzaamheid (der fchepfelen ) zo 
hadden zij daar aan moeten merken, hoe veel 

magtiger Hij is, die dezelve bereid heeft: 

want uic de grote fchoonheid der fchepfelen 
wordt 
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wordt toch derzelver formeerder door verge. 
lijking gezien, (Oewpsira:). Doch over hen is 
maar weinig te klagen, want zij dwaalden 
ligt, (raya ) terwijl zij God zogtenen wensch- 

ten te vinden; (@sor öyrouvres nau Oehovree 
évpew) want terwijl zij omgaande met zijne 
werken (ros Epyois durov) navorschten;, 
wierden zij ingenomen door de uiterlijke ge- 
ftalte, om dat de zichtbare dingen (ra (2Ae- 

mojeva) zo fchoon zijn. — Zij zijn met dat al- 
les niet ontfchuldigd (ovyyvwsor): namelijk 
daar zij zo veel kennen konden, dat zij de we= 

reld (den omvang der zichtbare dingen ) kon= 
den hoogachten 3 waarom hebben zij dan niet 

ligter nog derzelver Heer gevonden? — Her is 
in ’ ooglopend hoe gelijk hier aan zijn de 
plaatzen Hand, XVII: 27, uit de redevoering 

van Paulus te Achene, waar hij zegt: God 
heeft den menfchen hunne woonplaats op aar- 

de aangewezen, om den Heer te zoeken, of 

zij Hem tasten en vinden mogten (Eyre rov 

xupioy, & Gpauys VydaPyoerav dorov nar Euporev) 
als die niet verre is van een’ iegelijken onder 
ons (verg. ook vs. 29. met B. d, Wijsh. 

XIII: 1o—, van de firafwaardigheid van den 
afgodsdienst. ) en Rom, I: 19, eo. het geen 

van God kenaelijk is, is aan hun geopenbaard, 

want God heeft her hun geopenbaard. Want 

Zs5 zijn 
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zijn onzichtbaar wezen== zijn eeuwige kracht 
en godheid (új Zidvos durou dvvapus verg. B. 
d, Wijsh. XIII: 4. duvarwrepos) wordt federt 
de fchepping der wereld gezien (xabopara 
door zijn fchepfel (zijn werken zoss sroupao: , 

in * B. d. Wijsb. Epyaus) erkend, zo dat zij 
zonder veront{chuldiging zijn (&vamoàoryyrous )e 

God, de heilige, die alleen het goede bee 
mint, is niet de oorzaak van de zedelijke ver- 

keerdheden der menfchen Sir, V: 1rame13e 
(vs. 11. wilde Beauföbre wel voor momaeis 
lezen srouyoe:) verg. Jak. I: 13. 

Van de wereld leren de Apokrijfen, dat zij 

geworden is uit het geen niet was, 2 Makk. 

VII: 28, zegt de Joodíche moeder tot enen 
harer zonen: ik bidu (áfw ce, verg. Biel, 

Thef. in V.) mijn zoon, dat gij hemel en 
aarde aanziet en alles befchouwt, wat daar in 

is, op dat gij erkent, dat God hetzelve ge- 

maakt heeft uit het geen niet was (órs &£ òus 

Bvrwv tmomoev kura Ô Oeos) en het geflacht der 
menfchen is op dezelfde wijze geworden (52 )e 

Hier 

(52) Men zie nog voor het overige wegens den niet 

met volkomene zekerheid te beflisfenen zin der 

woorden dux órza (verg. B. d. Wijsh. XI: 18, 

epmopPos òAn) Paulus, Komment. op Joh. Evang, 

p. 70. en Breëfchneider, fyltem. Darftell. &c. 

ITh, pe 147, 248. Kuinoel, t, de pl. pe 196e 
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Hier komt mede overeen ‘de plaats Rom. IV: 

I7. zahouvros Ta jy òvra ws ovra: en nog meer 

Hebr. XI: 3. door het geloof verftaan wij, 
dat de wereld door Gods bevel is toebereid 

geworden, zo dat uit her geen niet gezien 

wordt het zichtbare geworden is (eis ro py 
En Paiwopevuv voor Ex pay Dawoperuy — Ta 
Bremopeva yeyovevar) verg. Zachariae, Bibl, 
Theol, II Bd. p. 16. 

Van de onderhouding der fchepfelen leert 
bet Boek der Wijsheid H. XVI: 26, dat de 

kracht ter voeding eigenlijk van God in het 
voedfel gelegd is, en derhalve Gods magt 
dezelve kan bewerkftelligen, op welke wijze 
het Hem behaagt. Te weten, met betrekking 
tot het manna, den Israêliten tot voedfel ge- 

geven in de woestijn, heet het: op dat uwe 
kinderen, die gij lief hebt, mogten leren, 

dat niet de gewasfene vruchten (4 yeverers 
TWV KUPTWV 3 eigenlijk of alleen, bij uicfluie 

ting) de menfchen voeden, maar uw woord 

(uw bevel of uw fcheppend vermogen, vs. 

12. ó cos Kupte Aoyos ) onderhoudt hen, wel- 

ke op U vertrouwen (ro Pya ov rovs cor 
misevovras dwaryper). De overeenftemming 
met de plaats Deut. VIII: 3. de mensch leeft 
n'et van brood, het gewoon voedfel alleen , 

maar van alles , waar van God hem geeft te 
le- 
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leven (wat uit Gods mond gaat) en derzel- 
ver toepasfing in de gefchiedenis van Jefus 

verzoeking Matth. IV: 4. en Luk. IV: 4. 
behoeft flechts genoemd te worden. 

Als enen Engel, die voor God ftaat (als 
zijnen dienaar, wachtende op zijn bevel ) bee 

fchrijft zich Raphaël Tob. XII: 15 (naar den 
Latijnfchen tekst: in het Grieksch kenmerkt 

bij zich als enen van die, welke de gebeden 
der heiligen offeren, en ingaan voor Gods 
heerlijkheid). Hetzelfde denkbeeld vinden wij 
Luk. I: 19, waar het is: ik ben Gabriël, die 

voor God fta (ò srapesyuwe Evwomiov Tou Oeou )- 
Gods dienaar. Zodanige Engelen worden er 

Openb. VII: 2. zeven gemeld, verg. Beau« 
fobre en Eichhorn, t. d. pl. 

Bewaring van vrome menfchen voor verzoe- 

kingen, derzelver verligting in den nood, 
wordt als een werk der Engelen voorgefteld. 

Judich XII: eo. (naar den Latijnfchen tekst: 
in den Griekfchen wordt aan geen’ Engel ge- 

dacht): zo waarachtig de Heer leeft, Hij 
heeft mij behoed door zijnen Engel, dar ik 

‚niet verontreinigd ben geworden (namelijk 
door het gebruik van verbodene fpijzen ). Dus 
ook in het gebed van Agzaria Dan. Ill: 49. 
(volgens de afzonderlijke uitgekomene Alex-. 
andr. vertaling: Goett. uitgave 1774. P. 9.) 
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de Engel des Heren (&yyeAos xupiov) fteeg 
terftond af met de genen, die bij Azaria war 

ren, in den oven, en fliet de vuurvlammen 

weg enz. Gelijkheid met deze plaatzen heeft 
de betuiging van den Apostel Petrus, Hand, 
XII: rr. nu weet ik voorzeker, dat de Heer 

zijnen Engel (zov &yyehov durov ) gezonden 
en mij gered heeft uit de hand van Herodes, 
en uit alle de verwachting van het volk der 

Joden. 
Van de gefteldheid der menfchelijke kennis, 

en de moeite, welke de zinnelijke mensch 

heeft om tot het bovenzinnelijke, bovenaard= 

fche zich te verheffen, zegt de fchrijver van 
het B, der Wijsh. H, IX: 16, 17. 

Naauwelijks bereiken wij het geen op aarde 
is (ram yys)s 
Vinden met moeite *t geen wij in handen 

hebben (of met de handen grijpen kunnen), 

Wie heeft het hemelfche (ra. êv óupzvase } 
uitgevorscht? of wie heeft het fpoor des 
hemelfchen gevonden? 

Wie heeft uwen raad gekend, 
Wanneer Gij hem nier gaaft de wijsheid, 
En zonde uwen heiligen Geest 

Uit de hoogte neder? 
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In het Nieuwe Testament vinden wij bie: 

fcheidene uitdrukkingen en ftellingen, welke 
met deze ene aanmerkelijke gelijkheid heb= 
ben, bij voorbeeld, Joh. III: re. indien gij 
mij niet gelooft, wanneer ik u het aard{che 
Cligt begrijpelijke ra Emvycia) zegge; hoe 
zult gij mij geloven, wanneer ik u hemel- 
fche (hogere, bovenzinnelijke, zwaar te bee 
grijpene waarheden za êmovpava) bekend 
make (53)? Rom. Xl: 34. wie heeft den 

zìn des Heren (het plan, het oogmerk , vouw 

zupiov) gekend; of wie is zijn raadgever 
CovufBoudos aörou) geweest? 1 Kor. Il: 1x. 
wie onder de menfchen weet, wat in den 

mensch is, dan alleen de geest des menfchen, 
die in hem is? zo weet oek niemand, wat in 

God is, dan alleen Gods Geest. Vs, 14. De 
zinnelijke mensch (xuyixos) begrijpt niet 
Cóv deer) het onderwijs van den godde- 
lijken Geest, het is hem ene dwaasheid, hij 
kan het niet verftaan, (yvuvas B. d, Wijsh, 

IX: 17.) want het wordt geestelijk ( derhal- 
ve naar geheel andere beginfelen , dan het 

geen in de zinnen valt) beoordeeld. Vs. 16, 
Want 

(53) Verg. MVachtigall, Vorerinn. zum Buche d. Weish. 
pe 6. NOL, Ce 
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Want wie heeft den zin des Heren gekend; 

of wie heeft Hem onderwezen? Doch wij 

hebben den zin van Christus. Men vergelijke 

ook nog de plaats 2 Kor. III: 5, ós 

S 12 

Vervolg. Vergelijking der wijzen van voor 
fiel en beelden in't bijzonder , welke aan de 
Apokrijfen des Ouden Testaments en aan 
het Nieuwe Testament gemeen zijn, 
waar în vande voortduring des mene 

fchen naden dood, zijn’ toekomen= 
den ftaat, de opftanding enzo 

gefproken wordt (54 De 

Ene bijzondere opmerking verdienef nog 

die wijzen van voorftel en beelden, welke ig 

de Apokrijfen des Ouden Testaments zo wel, 

als in de boeken des Nieuwen Testaments van 

de voortduring des menfchen na den dood, 

zije 

(54) Zie de te voren reeds aangehaalde verhandeling 

van S. G, Frisch in Eichhorn’s allgem. Bibliothe 

der bibl, Literat. Bd. IV. fl, 4. p. 653 —718. 

vooral behoren hier toe de vergelijkingen, welke 

P. 703. en vervolg. tusfchen de Apokrijfen ea het. 
Nieuwe Testament gemaakt worden. 
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zijnen toekomenden ftaat, de opftanding enze 
gebruikt worden. Wij willen flechts die plaat- 

zen uit beide uitkiezen, welke de meeste, 

aanmerkelijkfte gelijkheid met elkander heb- 
ben, doch die weglaten, wier gelijkheid min- 

der aanmerkelijk is. 

B. d. Wijsh. V: 15. (of 16.) de rechtvaar= 
digen zullen eeuwig leven (eis Tov duwva Ew= 
e:) of eeuwig zalig zijn: verg. Match. XXV: 
46. de rechtvaardigen zullen. gaan in het eeu- 
wig leven (eis Cnv duwviov Je 

B. d. Wijsh. III: r, de zielen der recht- 

vaardigen zijn in Gods hand (&v xeups beou ) 
en gene pijn ((Zacavos) zal hen aanraken, 
vs. 3. zij zijn in vrede (&v eipyvy). H. IV: z. 
de rechtvaardige, wanneer hij ook vroeg 

fterft, zal in rust (év &vamavoe ) zijn. Verg. 

uit het Nieuwe Testament Luk, XXIII: 46, 
Vader in uwe handen (eis eipas cou) bevee 

le ik mijnen geest. H. XVI: 23, De rijke 
was — in de pijn (ómapywv év Bacavois ) 
Openb. XIV: 13. die in den Here fterven 
rusten van hunnen arbeid (dvamaucwvras èn 

Tuv KOTWV &UTWV )e 

B, der Wijsb. III: 4—6, vooral vs, 5 

fchoon zij al voor de menfchen zeer geplaagd 

worden, zo is evenwel hunne hoop vol van 

de onfterflijkheid- , en daar zij een weinig 
(ods- 
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Câaryw) getuchtigd worden , zullen zij rij- 
kelijk goeds erlangen. Verg. zo veel den zin 
betreft de bekende plaatzen Rom, VIll: 18, 

_ eKore IV: 17, 18. Hebr. XlIs ro. Jak, 
Ie 12, 

B. d. Wijsh. Ill: 145. denzelven (die geen 
onrecht deed ) zal gegeven worden een uitne- 
mend lot (xÀnpos) in den tempel des Heren, 
verg. Luk. Vl: 23. uw loon zal groot zijn 
in den hemel, en Openb. III: 12., waar de 
hemel een tempel Gods genoemd wordte 

B. d, Wijsh. IV: 3. wordt gefproken van 
ene kroon, als ene beloning der overwin. 
ning, welke reine zielen behalen. Verge 
Tim. II: 5. IV: 7, 8. 

e Makk. VII: 95. De koning der wereld 
zal ons, daar wij fterven ter oorzaak zijner 
wet, tot een eeuwig leven opwekken (eis 
duwviov Gvafdwow Cons pas dvacyoe.) Vs 
36. mijne broeders wachten reeds op *% eeu- 
wig leven naar de belofte van God , maar 
gij — dwingeland — zult in Gods recht- 
vaardig gericht de ftraf van uwen hoogmoed 
ontvangen (ry rou Ôeov zpicer Jinaud Tè opoe 
sijua Tus ÜmepyDavias doin) verg. Joh. V: 
28, 99. De ure komt, in welke allen, die 

in de graven zijn, zijne ftem zullen horen, 

en zullen uitgaan, die het goede gedaan heb- 

Aa ben. 
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ben tot de opftanding des levens (eis dves 
saaw Üeye) , doch die het kwade gedaan heb- 

ben tot de opftanding der verdoemenis (oxps- 
cews). Insgelijks Hand. XXIV: 15. 

eMakk. VII: rr, Van den hemel — van 
God (EE bupavou) heb ik deze (handen en 
tong) ontvangen, van Hem hoop ik ze wee 
der te erlangen. Verg. Matth, XVIII: 85. Het 
is u beter, dat gij lam of kreupel (waor ú 
xuAdoy) tot het leven ingaat, dan dat gij twee 
handen of twee voeten hebbende, in het eeu“ 

wig vuur geworpen wordt (55). 

e Makk. VII: 295. — op dat ik door de ont- 
ferming (van God) uw met uwe broederen wes 
derbekome. Hier vinden wij dus reeds het 
denkbeeld van ene wedervereniging van zul- 

ken, 

Gs) De laatfte plaats zinfpeelt ten minfte op de mee 
ning , dat het lichaam in denzelfden toeftand op- 
fla, in welken men het begraven heeft, derhalve 

verminkt, indien het verminkt begraven wordt, 

en dat God dan eerst (verg. de andere plaats uit 

a Makk, Vil: zr.) de ontbrekende leden zoude 

herftellen. Van Paulus voorftelling der opftandings- 

leer, dat een nieuw lichaam zich uit het vorige 

ontwikkelen, dat dit een fijner-en duurzamer werk. 

tuig der ziel zijn zal enz., wordt in de Apo« 

krijfe boeken des Ouden Testaments geen fpoor 
gevonden, 
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ken, die doorden dood van elkanderen gefcheie 

den waren; °t welk ook der uitfpraken van 
Jefus Joh. XIV: 3. XVII: 24. en diergelij- 
ke ten gronde ligt. 

a Makk. Xll: 44. Had hij niet gehoopt, 
dat de gedoode opftonden (ros apomemrwroras 
dvasuver mporedona) zo zoude het overtollig 
en dwaas geweest zijn, voor de doden te 

bidden. Men kan hier mede enigermate vera 
gelijken de plaats 1 Kor. XV: 29. 74 mous 

coucuw of (JarriComevas rep Twv verpwr , eb ÖÀwg 
wezpor âuw Eysipovras ( 56 Je 

Vers 

(56) Die verklaring van 1 Kor. XV: 29. laat zich wel 

niet uit de gefchiedenis rechtvaardigen, waar bij 

veronderfteld wordt, dat men ten tijde van den 

Apostel Paulus ten beste der verftorvenen den doop 
gebruikt heeft ( Deyling, Obferv. SS. P. IL, ps 

509. fqq,) zo als volgens het twede boek der 

Makk. ten beste der verftorvenen gebeden wierde 

Doch men mag de woorden ùzip zwe veepwr verkla- 

ren zo als men wil, en het Sazri(eota: eigenlijk 
of figuurlijk verftaan; de beide aangehaalde plaar- 

zen zijn evenwel ia zo verre gelijk , als in dezelve 

het geloof aan de opftanding der doden daar door 

bewezen wordt, dat men nog verder iets gewoon 

was te doen met opzicht tot de overledenen, hes 

geen niet gefchieden konde, indien meu geloofde, 

gat zij geheel opgehouden hadden te beftaan. 

Aa a 
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Verder de plaats 2 Makk. VII: 36. kan ook 
nog vergeleken worden met die uitfpraken 
des Nieuwen Testaments, welke van ene op 
handen zijnde rechtvaardige vergelding van 
goed en kwaad melden ; bij voorbeeld, 
Hand. VII: 3r. eKor, V: ro. Rom. IE: 5, 
6 —, Kol. III: 25, en meer andere. De 

plaatzen, hier door Frisch gebruikt, uit het 

B. der Wijsh. H. Ill: 19 en 18. gewagen 
ook van ene úpuepa upicews, en behoren in zo 

verre insgelijks kier toe, vooral de laatfte, 

B, d, Wijsh. III: 7. Ten tijde hunner be- 
zoeking (&v zaipw émioxomrys &vrwv) zullen 
zij lichten (&varapdbovoi) en heen en weder 
drijven, gelijk fpringend vuur, dat door de 
ftoppelen vliegt; zij zullen de volkeren rich» 
tenenz. Verg. Matth. XlII: 43. Dan (aan 
% einde der wereld”) zullen de rechtvaardigen 

blinken, als de zon (éxAaubouow de ö wjÀros } 
in het koningrijk huns Vaders. 1Kor. XV: 
41, 424, Ene andere heerlijkheid heeft de 

zon, ene andere heerlijkheid heeft de maan; 
ene andere heerlijkheid hebben de fterren; en 

de ene fter overtreft de andere in heerlijkheid: 
zo zal ook de opftanding der doden zijn. 
‚B. d. Wijsheid V: 16. (r7.) Zij (de 
rechtvaardigen) zullen ontvangen een heer- 
lijk koningrijk (ro Paarderov Tus Eumpyrresae} 

en 
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en ene fchone kroon (ro nh TOU KaÂe 
Aovs ) uit de hand des Heren H. VI: oo, or. 
Liefde tor wijsheid leidt tot een kadert 

(&vaya Emi Baciktiaw ) hebt gij nu lust tot 
tronen en fcepters, o Volksbeheerfchers! eert 

dan de wijsheid, op dat gij voor altijd regeert: 

(dva Eis Toy diwva Paridevoyre.) H. Ill: 8, 
Zij (de rechtvaardigen) zullen volkeren res 
geren , en natiën beheerfchen (xpwouriv ë0vy, 

xas vparyoovot Àawy) en de Heer zal hun Ko. 
ning zijn voor altijd, 

Deze manier van voorftellen komt zeer dik. 
wijls voor in het Nieuwe Testament, Match. 

XIX: 08. In de wedergeboorte (êv 74 sra* 
Aryyeveria) Wanneer de Zoon des menfchen 
zitten zal op zijnen heerlijken troon, zult ook 

gij zitten op twaalf tronen, regerende (xpi 
vovres) de twaalf ftammen van Israël. (Verg. 

Kuinoel t. d, pl.) — Luk. XXII: 29, 30, 

Ik verordene u het koningrijk, gelijkerwijs 
mijn Vader het mij verordend heeft, op dac 
gij eet en drinkt aan mijne tafel in mijn ko- 
ningtijk, en zit op tronen, oordelende (re- 

gerende) de twaalf ftammen van Isr.ël, Rom, 
VIlf: 174. Wanneer wij maar met (Hem) 
lijden, op dat wij ook mede verhoogd .wor- 

den ter heerlijkheid. 1Kor. VI: ea. Weet 
gij nier, dat de heiligen de wereld zullen aore 

Aa 3 de. 
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delen? 2 Tim. Il: 12. Indien wij met Hem 

verdragen, dan zullen wij ook met Hem re- 
geren (cvuf2aridevooper). Openb. II: 26, 

27. Die overwint, dien zal ik geven de heer. 

fchappij over de volkeren (éfouosay èar: rus 
Elvuv) en Hij zal ze regeren (aroma — 
weiden, dikwijls van regenten gebruikt) met 
enen ijzeren ftaf (57 ). 

Sir. VIl: 17. Vuur en worm zal de godlo- 
zen plagen (@xdixyois doefdous sup vat ouwe 

“ _Ayë) Judich XVI: :74. De Heer, de Alre- 
gerer, zal ze ftraffen ten dage des gerichts, 

door vuur en wormen (rup zat oxwAyras ) 
te geven over hunne lichamen; en onder het 

gevoel (bunner ftraffen ) zullen zij voor al- 

tijd huilen. Deze uit Jef. LXVI: 24. onte 
leende figuurlijke fpreekwijze treffen wij ook 

in het Nieuwe Testament aan, bij voorbeeld, 

Mark. IX: 44. (in * eeuwige vuur) waar 
kun worm niet fterfc, en hun vuur niet uit- 

gebluscht wordt (58). ; 

B. d, Wijsh, XVIII: er, Doch op hen 
(de 

(52) Verg. over deze plaats de uitvoerige aanmerkingen 

van de boven aangehaalde Verhandeling van Frisch, 

te Ze Pl. Pe 711— 715. En Nachtigall in Henke's 

Magaz. Ill Bd, II ft p. 283285. 

(58) Zachariae, Bibl, Theologie M Bd. p. 516s 
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Cde verachters van God) lag een zware 
nacht (@mereraro Bupeia vul) een beeld der 
duisternis, welke over hen zoude komen (vs. 

- 14.). Verg. met March. VIII: 12, maar de 

kinderen des koningrijks zullen buiten gewor- 

pen worden in de duisternis , waar gehuil 
en tandengekners zijn zal. Verg. H. XXII: 

13. XXV: 30 (59). — 2 Per. II: 17. 

voor wien de donkerheid der duisterheid be- 

waard is (&oPos rav oxorous de uiterfte, dik= 

fte duifternis ) voor eeuwig (6o). 
In den Pseudo -Esras H. VIIL, geheel vinde 

men een tijdlopig onderzoek over het getal 
der zaligen, in vergelijking met de verdoem- 

den, en de redenen, waarom de eerfic zo 

weinigen zijn? vs 17, 3. Hoewel nu dit 
boek van lateren oorfprong is, zo dient eche 

ter deze plaats enigzins tot opheldering van 
Luk. XII: 23, 24., terwijl men daar uit 

ziet, 

C59) Dat exores bier Ene gevangenis zoude betekenen, 
gelijk Schleusner wil, in Spicilegio IL. p. 162, 
welke de plaats B. d. Wijsh. XVIII: 4. verge- 

lijkt, fchijnt den zin niet geheel uit te drukken, 

De duisternis mag hier in ’t algemeen aangemerkt 

worden als een beeld eens jammerlijken, verfchrike 

kelijken toeftands. 

(60) Verg. Frisch, B a Pl Pe 715, 71640 

Aa 4 
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ziet, dat de vraag: of weinigen dan of velen 
zalig zullen worden? toen ten tijde meer ver« 
ftanden bezig hield, 

Ten befluite mag ik hier nog ene aanmer- 
king bijvoegen, welke Frisch t. a. pl. pe 
716, 717. gemaakt heeft. Deze namelijk 
erinnert , dat het voorftel van Jelus, als Voors 
fpraak bîj God in den hemel, welke in ’ 

Nieuwe Testament meer dan eens voorkomt 
CRom. VIII: 34. Hebr. VII: 24, 25. 1 Johe 
II: e,) en door de vergelijking met enen 

Hogenpriester ontftaan is» door 2 Mlakk, XV: 

12, I4. enig meerder licht bekomt. Men 
ziet namelijk uit deze plaats, het geen aok 

ene plaats uit Jofephus (Antiqe I, 14, wel- 

ke Grotius ad h, 1. aanhaalt) bevestigt, dat 
de latere Joden geloofden, dat geftorvene 
vromen voor de achtergeblevenen bij God 

konden voorbidden. Hoe veel te meer 

was het van den Hogenpriester, onder wiens 

voornaamfte bezigheid in dit leven de voors 
bidding voor het volk behoorde, te verwach. 
ten, dat hij ook in het toekomend leven 

voor hun welzijn zoude onledig zijn. Van 
daar de droom in het boek der Makkabeërs , — 
van daar meent Frisch ook de uitdrukkingen 
in het Nieuwe Testamente — Het laatfte 

fchijnt 



per APOKRIJFE BOEKEN pes O. T. 372. 

fchijnt mij evenwel op verre na nog niet uit- 

gemaakt te zijn. Ondertusfchen wilde ik even- 

wel die aanmerking opperen, om niets achter 

te laten, wat maar enigzins hier toe behoren 

mogte 

S 13 

Vergelijking van zedekundige flellingen en 

manieren van witdrukking in de Apo« 

krijfe [chriften met foortgelijke in 
het Nieuwe Testamente 

Men vindt ook verfcheidene zedekundige 
ftellingen en wijzen van uitdrukking in de 
Apokrijfen des Ouden Testaments, en in de 

Boeken des Nieuwen Testaments, welke ene 
aanmerkelijke overeenkomst hebben, De 

Schrijver van het Boek Pudiih had zich, vol- 
gens H. XVI: 16, reeds verheven tot het 
juiste denkbeeld, * welk ook in enige uic- 
fpraken des Ouden Testaments, als Psalm L: 

715. Hof. Vl: 15. voorkomt: dat alle 
offeranden voor den Heer te gering zijn, en 
dat hij , die den Heer vreest, ware, duurza- 

me grootheid bezit, — Dat Jefus daar over 
even gelijk dagt, zien wij uit zijne uitfpraken, 

Matth. IX: 13. XII:7. verg. H, Vs: 23, 
24, en meer andere plaatzen, | 

Aa 5 In 
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In het gebed van MManasfe vs. 8, 9. vins 

den wij de gedachte, dat de rechtvaardigen 
gene bekering nodig hebben, en dat dezelve 
van hen niet geëischt wordt: om dat Gij een 
God zijt der rechtvaardigen, hebt Gij de be» 

kering niet opgelegd aan de rechtvaardigen, 

Abraham, Ifaäk en Jakob, welke niet tegen 

U gezondigd (op ene grove wijze misdaan) 

hebben; doch ik heb gezondigd, en mijne 

zonde is meer dan het zand der zee, enz. 

Hier mede komt zeer overeen de bertuiging 

van den Zaligmaker in de bekende gelijkenis 

Luk. XV: 7. Er zal vreuchd in den hemel 

zijn over énen zondaar die zich bekeert, meer 

dan over negen en negentig rechtvaardigen, 

die de bekering niet nodig hebben. Wanneer 

dan ook uit vergelijking met de plaats uit Ma- 

nasfes gebed duidelijk te zien is, dat hier van 

gene ingebeelde rechtvaardigen, welke de be- 

kering niet nodig geloven te hebben, gefpro= 
ken wordt. 

Een’ algemenen grondregel des gedrags der. 

menfchen omtrent elkanderen vinden wij reeds 

in het boek van Zobias H. IV: 15. % geen 

gij niet gedaan hebt (ó mies), doe dat ook 

aan niemand (gydeve moimoers)e Wien valt 

hier niet bij in de gedachte de bekende plaats 

Match. VII: 12. Alle dingen, welke gij wilt, 
dat 
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dat u de menfchen doen zullen, doet hen des- 

gelijks. De fchrijver van Tobias boek be- 

paalt zich alleen tot het geen nagelaten moet 

worden; doch Jefus gaat verder , en ftreke 

ook dezen grondregel uit tot de pligten, wels 

ke wij omtrent elkanderen hebben te vervul» 

Jen. Intusfchen blijven altijd deze plaaczen 

onderling gelijk (61 ). 
Sirach deelt H. IV: 4, 5. de les mede: 

Wijs den benaauwden fmeker niet af, en wend 
uw aangezicht nier af (jag dmospelys ro zrpo- 

ewroy cou) van den armen: weod uw oog 

niet af van den biddenden enz. Zo ook Tob, - 

IV: 7. wend uw aangezicht niet van ele 
ken armen, op dat hij van u niet wende 

het aangezicht (het oog} van God. Hier 

mede komt overeen de vermaning van Jefus 

Matth. V: 42. Geef den genen, die iets van 
u bidt, en keer u niet af van den genen, die 

jets van u lenen wil. Verg. Beaufobre t d. 

pl. en Kuinoel p. 11, I2. 

Dezelfde waarfchuwt voor twijfelmoedig- 

heid 

€61) Of daar uit iets ter bepaling van den ouderdom 

des boeks vaa Tobias kan worden afgeleid, wordt 

met recht in twijfel getrokken door Eichhorn, in 

zijne Allg. Biblioth. d. bibl. Literat, Il Bd, 3 ft. 

Pp. 429, in de noot. 
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heid bijhet bidden H‚ VII: ro. zijt niet klein- 

moedig (uy òAryobuyguone ) in uw gebed, 

Jakobus H. I: 6 — geeft ene diergelijke ver- 
maning: hij bidde in het geloof ( met vertrou- 

wen ) en twijfele niet: want die twijfelt, is 
gelijk aan ene baar der zee, die van den wind 

keen en weder gedreven wordt. Zulk een 
mensch denke niet, dat hij iets van den Heer 

ontvangen zâl, (Verg. ook Sir. It 27 of 25, 
en Schleusner, Specim. Il. p. 43). 

In hetzelfde H. bij Sirach vs. 15% vinden 
wij de les: Verdubbel de woorden niet (gy 
Oeurepwoys Àoyov) in uw gebed. Men zoude 
hier mede kunnen vergelijken Jefus erinnering 

Marth. VI: 7. wanneer gij bidt, zo gebruikt 
geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de Hei. 
denen, want zij menen, dat ze om de veel- 

heid der woorden zullen verhoord worden. On- 

dertusfchen blijft het echter twijfelachtig, of 

de les van Sirach eigenlijk wel op het gebed _ 
tot God hare betrekking hebbe, Men kan ze 
ook verklaren van een verzoek aan aanzienlijke 

lieden; want in het eerfte lid der fpreuk heet 

het: wees niet woordenrijk onder de menigte 
Cof in de vergadering) der Oudften. De 
Groot verklaart het daarom ook t. d. pl. 
„ Si aliquid petas a lege, aut fenatu, noli 

„ faepe idem dicere: non eft enim illis tem- 

pus 
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pusaudiendi” (62). (Verg. Kuinoel, p. 13.) 

Sir. XXVIII: 1, 2. Wie zich wreekt, aan 

dien zal de Heer zich weder wreken, en zal 

deszelfs zonden behouden. Vergeef uwen 

naasten zijn onrecht, zo zullen u, wanneer 

gij bidt, ook uwe zonden vergeven worden, 

Dat de plaatzen Matth. VE: 14. XVIII: 25, 

en Andere aan deze zeer gelijk zijn, behoeft 

naauwelijks gezegd te worden. 

Sir. XXXII: (Compluc. XXXV:) 11 — rg, 
wordt de les gegeven: Bij elke gave vervro- 
lijk uw gezicht, en heilig (wijd ) de tienden 

met vreuchde. Geef den Allerhoogften, naar 
dat Hij u gegeven heeft, en het geen uwe hand 
vermag, met een vrolijk gelaat, (é zyabw 

óPdadpu ) want de Heer is een vergelder, 
en zevenvoudig zal Hij het u vergoeden. Men 
kan daar mede vergelijken de plaats 3 Kor. IX: 
6, 7., hoewel daar van de milddadigheid en 
goedheid omtrent behoeftigen gefproken wordr, 

Die fpaarzaam zaait, zalook fpaarzaam maaien 
enz. Eenieder doe, naar dat hij goedvindt, 
niet met onwilligheid of uiet dwang, want 

God 

K62) Het is hierbij opmerkelijk, dat Grotius des nier 

te min in zijnen Comment. in Math. deze plaats 

van Sirach gebruikt, ter opheldering van Jefus voor- 

Schrift, Matth. WI: 7. 
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God heeft den blijmoedigen gever lief (63 ). 

Verg. H. VIll: 11. 
Sir. IV: 29. heet het: Wees niet ruw of 

ftout, overhaastig (7payuss de Cod. Alex, 

leest rayus) met uwe tong. Verg. Jak. I: 

19. Een iegelijk mensch zij traag om te fpre- 

ken C@padvs tie ro Aadyour) — Sir. V: IIe 

zijt haastig (zeyvs) in uw horen (of naar 

ene andere lezing: in uw goed horen om iets 

goeds te horen) verg; Jak. IT : 194... Een - 

iegelijk mensch zij rasch om te horen (7ayus 

Zie ro &xovous). Men zoude ook allezins vs. 

13. met Jak. Il: 6, 7. kunnen vergelijken. 

De invloed van ongelukkige lotgevallen op 

de veredeling des menfchen wordt bijna met 

dezelfde woorden gerekend, Sir. II: 5. en 

Jek.I: 35 12 

Welk een onheil het misbruik der tong 

aanrichte, leert Sirach H, V: 13. XXVIII: 

14» 21e VEIGe Tak. Ill: 5, 6, 8. 

Tot zulke zonden, welke men reeds bee 

gonnen had af te leggen, weder te keren is 

zeer bedenkelijk en gevaarlijk, Sir XXXL: 

25 (of XXXIV: 30» 31.) verge 2 Perr. II: 

20 es 
Dat 

(63) Men kan ook bier toe brengen de plaats Sir, IV: 

13. verg. Hand. XX: 25e 
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Dat de uicoefening van zekere deugden „ bij 

voorbeeld, ouderenliefde — weldadigheid — 

de vorige zonden uitdelge, leren de Apokrijs 
_ fen, bijvoorbeeld, Sir. Ill: 3, 14, 30. verge 

uit bet Nieuwe Testament 1 Perr, IV: 8. 

S 14 

Nuttigheid der Apokrijfen ter bepaling van 

den zin van enkele, bijzondere moeilijke 
woorden en fpreekwijzen des Nieuwen 
Testaments, opgehelderd door voorbeel» 
den, en wel a) uit de drie eerfte 

Evangelien (64 )e 

Matth, VII: 23. Wijkt van mij ó: 2pyaZc- 
ieevor Tuv âvojiav, Deze zijn niet in ” alge- 

meen zulke, die kwaad doen, maar bepaalder 
zulke, die zich aan de ongerechtigheid, aan 
de zonde, hebben overgegeven, die opzette 
lijk zondigen. Zo vinden wij deze fpreekwij- 
ze, épyaras Tus àvopsas 1 Makk, ILL: 6, van 
meníchen , welke ene hebbelijkheid in ’% 
kwaaddoen hebben gekregen. Bazufobre. 

Verg. 

€64) Hier zijn vooral zulke plaatzen gekozen , in welke 

zeldzame, of enigermate moeilijke woorden eu 

fpreekwijzen voorkomen. 



384 BECKHAUS, over Her GEBRUIK 

Verg. 1rMakk, IX: 23. Biel Thef. IL. p. 636 
Matth. IX: 36 Erdchugevo De verane 

dering, welke Clericus wilde maken, lezende 

EoxuApevor , is onnodig. 'ExAsÀugevar zijd 
vermoeide ,afgematte, verfmachte. Sir. XLIII: 

10. (of 12.) heet het van de fterren: òv wy 
Exdubwai Ep PuAarais dvrwy, zij worden niet 
afgemat, vermoeid op hare wachten (hare 
posten) Men doe er bij 1 Makk, III: 17. 
Endehuuela darrouvres oyjepov, Wij zijn afge 
mat, om dat wij heden niets gegeten hebben, 

Biel, Thef. L p. 489. Verg. ook Dr. Pau: 
lus te de pl. 

H. X: ro. Wat is dat voor ene mypu of 
buidel, welke de Apostels niet met zich op 
weg moesten nemen? Lichtfoot heeft aange= 
merkt, dat het een lederen zak was, welken 

de reizigers aan den hals hingen, waar in zij 
hunne levensmiddelen bewaarden. Dit wordt 
‘klaar uit Judich XIII: ro. En zij wierp (het 

hoofd van Holofernes ) ë1s Tyv mrypav Tuv (Opu- 
Hatwv durye, in den zak, in welken zij hare 
fpijzen gehad had. Deze wordt ook boven 
H. X: 5. alleen srypa genoemd. Schleusner, 
Lex. N. T. p. 523. Kuinoel t. d, pl. 

H. XII: e5. Een iegelijk rijk, dat tegen 
zich zelf verdeeld is, épyjourat, wordt woest, 

zo zet men het woordelijk over, Doch ’Epy- 
jour 
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gouv betekent in *c algemeen: verftoren, 
verderven, verflrooien Sir. XXI: 4. (of 5 ) 

Epyjuouv mAouTov den rijkdom verderven;, 

werfpillen. — Her huis des hoogmoedigen 

EpupcÔyoeres zal verftoord worden. Men zie 

ook Luk. XI: 17. en Openb. XVIII: 26, 

Beaufobre. Verder verg. 1 Makk. (I: 12, en 

Kuinoel , bij de plaats Openb. XVIIL p. 216. 
H. XII: de. heet het omtrent de zonde 

tegen den Heiligen Geest: zij zal niet verges 

ven worden êvre év TourTg TW divi, oUTE ED 

tw [mEAÀT:, noch in deze noch in de tovekoe 

mende wereld: dat is, hare zekere en reche- 

vaardige ftraf zal niet kunnen ontgaan worden; 

Ene foortgelijke wijze van (preken vinde men 
a Makk. VI: 26. ik zal de ftraffen dès Almag- 

tigen òvre Cw ovre ämodavuv , noch levend 

noch dood, dat is, op generhande wijze; ont- 

_vlieden kunnen. Kwinoel, 

| March. XIII: 15, aan ‘c eindes zor émicpe- 

| pwor var larwpar dvrovs en ik hen hele, dat 
| js, hun vergeve. Zo komt facis voor Sirs 

| XXVII: e. Een mensch behoudc toorn te= 

gen anderen, xe: mepa xupiou Cyre: laswz en 
zoekt evenwel heling — vergeving bij God, 

| Schleusner (65 ). 
H. 

| (65) Waar deze Geleerde zonder verder bijvoegfel ge. 
noemd wofdt, moet men denken aan deszelfs 

Bb Spes 
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H, XIV: 2, En hij (Herodes ) fprak Toig 

muiow duvTou, tot zijne (niet knapen of kine 

deren, ook niet flaven — maar) Hofbediens 
den. Zo komt het woord voor van den voors 
naamfter Hof bedienden van Alexander den 
Groten , 1Mokk,. I: 6, 8. verg. 3 Esra Is 
go. Henke, Beaufobre, Kuînoel, Dr. Paulus, 

H. XV: rg. Want uit het hart komen voort _ 

dradoyioor movypor gemeenlijk, boze, kwáde 
gedachten: eigenlijk zijn het plannen, aan 
Pagen, 1 Makk, HE: 63. wordt van Antiochus 
gezegd: ó dadoyiopos durou drwdero , zijn 
plan of aanflag ging ten grond. Beaufobre, 

Matth. XVi: 1. De Farifeërs en Saddue 
ceërs kwamen tot Hem, om Hem te verzoes 

ken, en baden Hem hun te tonen oyjzesov én 
zov òupavov. Dit konde in der daad in ’ ale 
gemeen een goddelijk teken, een wonderdaad 
aanduiden ; intusfchen is het toch waarfchije 
nelijk, dat de vijanden van Jefus daar mede 

ecn teken begeerden, ’ welk aan den hemel 
zichtbaar zoude worden. Ter opheldering 
vergelijke men Jeremia’s brief ( Baruch Vl: } 
vs, 67.) waar van de Afgoden der Heidenen 

gee 

Specim. I & 11 Lexici in interpretes Graecos V. Te 
maxime Scriptores Apocre. Zijn woordenboek over 
het Nieuwe Testament wordt bijzonder aangehaald, 
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gezegd worde: onjussa Òe êv oupavg bu jay Oeren 
Ewaiy ‚ tekenen aan den hemel zuilen (of 

kunnen ) zij niet tonen, en het niet licht ma- 

- ken gelijk de zon, noch een fchijnfel Beven, 

gelijk de maan. 
H. XVi: 22. ‘TAews cos Kupie, bv py Èsut 

eo: rouro. Hier moet bij iAsws cot ingevuld 

worden: &4 ó @eos, en overgezet worden : 

daar voor bewaar u God; dat verhoede God, 

Dus in de Alexand. vertaling Gen. Xilll: 

23. 1Sam. XIV, 26. 2Sam. XX: 20. Dese: 
gelijks ook 1 Makk, Il: or. Tews újaiv zarae 

Amer vopov zat dirawgara, zuiks verhoede 
God, dat wij de wet en de geboden verlaten. 

Grotius, Beaufobre, Verg. Biel, Thefaur. 

T.iL p 65. 
H. XVI: 23. Gaagter mij Satan (Tegenes 

fpreker) — Gij zijt mij een aanftoot. Men 

kan hier mede vergelijken de plaatzen uit het 

eerfte boek der Makkabeërs, waar het van de 

vervolgers en aanbrengers der aan de wer gee 

trouw geblevene Joden heet: zij waren hun 

tot een firik en ergernis (eis mayide nar elo - 
cuavdadoy) H. V: 4. en tor enen bozen dui- 

vel den Israëlleren (els drafJorov movypor 7u 

Iopanò. H Il: 36. (of 35.) Beaufobre, 

_ Verg. ook B. d, Wijsh. XIV: st. eig oxays 

daor buys dvlpwrwv. Kuinoel, 
Bb 2 H. 
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‚H. XVI: 26. Ts dwoer Gvrpwmog Gvrake 
Aayjua Tue Vvyue durouz wat zal de mensch 
geven ter losfing zijcer ziel? Men vergelijke 
ter opheldering van het flechts eenmaal in ’% 
Nieuwe Testament voorkomende woord y= 

Tadkaypa de plaats Sir. Vlz 15. Prov srigou 

ux ésw Gvraddaypa, en H. XXVI: 14e 
Cof 18.) Beaufobre, Kuinoel, Schleusner, 

Lex. N. Te Le Pp. 220, 

H. XVli: 5. Daar zij nog fpraken, idov,s 
veDdern Purswu Emerniacev duroug, ziet, ene 
lichtende wolk overfchaduwde , of bedekte, 

omhulde hen. Verg. B, d, Wijsh, XIX: 7e 
ú Tyv mapejfdoduy orialovoa vedeiy, de wolk, 
welke het leger bedekte. Dr. Paulus. 

H. XVII: 25, IposPdarer durov ó ITirous, 
Jefus kwam hem voor (mer fpreken of vra« 
gen). Wij vinden dic woord in ’ Nieuwe 
Testament alleen hier ter plaats, maar ook 

1 Makk. X: 4, 23. Schleusner, Lex. N.T. 
IL p. 754. 

H. XVIII: gr. AvecaDyoav Tw Kop due 
Tuv mayTa Ta ‘yevopeva, zij berichteden huns 

neo Heer alles, war gefchied-was, Het woord 

dizcadew, 't welk maar eens in het Nieuwe 
Testament voorkomt, vindt men ook 1 Makk, 

Xll: 8. (voor een fchriftelijk voorftel) en 

a Makk, I: 18, 20. verg. Suidae-en Phavo- 
rie 
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rini, Gloffze facrae, ad Ernefti p. 33. Hera- 
Pyoav, npjenveusav. 

H. XXl: 34. ’Evrpamycovrau. Zij zullen 

_ zich voor hem wachten, op hem letten, Verg. 
B. d. Wijsh. Il: to. waar het mec Desderdas 
verwisfeld wordte Autnoel, 

H. XXIII: 2, De Schriftgeleerden en de 

Farifeërs zijn gezeten op Mofes ftoel, (émz 
ye Mwaews nabedpasg) zij hebben hert aanzien 
Cals Leeraars, niet als Wertgevers ) als Mo- 

fes. Verg, ter verklaring Sir. XII: ra. Zer 
uwen vijand nier aan uwe rechte hand, op dat 
hij niet trachte vyv xabedpav vou Aafdew, uwe 
plaars in te nemen, dac is, u van uwen in= 
vloed en aanzien te beroven, en denzelven 

zich toe te eigenen. Schleusner. | 

H. XXIV: 26. "Iuw, Èv roi rapers, 
ziet, hij is in de verborgenfte kamers (des 

huizes), verg. Tob. Vll: 16. (of 17 of 20.) 

waar het van ene bruidskamer gebezigd wordt. 

Beaufobre, Men zie ook Sir. XXIX: 12, 

Cof 15.) en Matth, VI: 6, Luk. XII; 3, 
Schleusner, Lex. N. T. Il, p. 1039. 

H. XXVIII: 13. ’Husie meuopeu durov, | 

wij willen hem (den Landvoogd) te vreden 

ftellen. In dezen zin komt meilw voor 2 Makke 
IV: 25. Hij beloofde aan Pcolom:eus ene 

aanzienlijke (om ( xpyuara ikava) mpos Ta 
Bh 3 me 
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meis Tov Paciea, op dat hij den Koning 
daar door te vreden ftelde, verg. vs. 47e 

Schleusner , Lex, N. T. IL, p. 470. Brete 
fchneiter in v. 

… Mark. I: 35. 'Evvwyov Auw. ‘Evvyoc heet 
eigenlijk bij nacht: doch daarna wordt ëvyv- 
xov (Suppl. zera) gebruikt van het einde 
des nechts, of van den tijd, die het aanbree 

ken van den dag even voorgaat. In deze bee 

tekenis komt het voor 3 Makk. Vs 5. ëvvvyop 
doZavres Ômov Anderbear ro Pudoy mepas TyS_ 

ì 

j 

Á 
( 

j 

Á 
f 
E 

| 
3 

\ 

/ 
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bAyrpias, waar de Latijnfche Overzetter in de 
Londenfche Polyglotte heeft: crepufculo ma 

tutino (vs. 9, ùmro muv Epyopeumv úpepav) 
exiftimantes fimul accepturam gentem termie_ 

num mortis. Dus bij Mark, Des morgens _ 
even voor het dagen f{lond Jefus op, enz 

Verg. Luk. IV: 42. wyevopevys újtepas Schleuss 
ner, verg. deszelfs Lex. N.,T. L p. 786, 

Mark. III: er, ‘Oc sap’ &vrov kunnen aan= 
verwanten, vrienden, begeleiders en dierge= 

lijke zijn. Zie 1 Makk, XVI: 16, en verg. H, 

IL: 15, 17. VIl: 32, 41. Henke, Kuinoel, 
Schleusner , Lex. N. T, IL. p 383. Zie 

ook Sufinsa’s gefchiedenis vs 33. verg 30% 

Abresch in Epist. ad Hebr. Spec. 1 p. 48. — 

‘Ort ëEesys hij is van zich zeiven. Het woord 
EEicyje worde gebruikt van menfchen, die 

ger 
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geheel buiten zich zelven zijn, bij voorbeeld, 

door fchrik;, verwondering ‚ verbaasdheid, 

Dus ven Holofernes bij ’t zien van Judich E5ssy 

sj xapdia OÀoDepvou Er uri. ae 

Kuinsel, p. 37. Het praefens ftaac in plaats 

van het futurum pron. Gefch. v. Sufanna vse 

43e «dou dmoluyono, ik fterf, dat is, ik ben 

‘nabij den dood. Kwinoel, 

H. V: 24. Kas cuveldufdor &uroy, en zij 

verdrongen Hem, verg. vs. zt. Dic in ber 

Nieuwe Testament nietdan in deze beide ver- 

fen voorkomend woord wordt ook gevonden 

Sir. XXXIV: 14. (of XXXI: 16.) Schleus- 

ger, Lex. N. T. IL. p. 994. 

H VI: 40. Kas dveregoy mpariat TpAria, 

en zij legerden zich bij gedeelten. ‘Avarurra 

wordt gebruikt van het gaan liggen om te ecen 

(discumbo — recumbo — accumbo) verg. 

Sir. XXV: 19. (of 24. ) en de aantekening van 

de Groot td. pl. — mrpaova wordt Sir. XXIV: 

31. (of 42.) gebruike van de bloemperken 

inenen hf. Beanfobre, 
H VII: 4 Euv uy Barriowyrat , òur EoÎtouriy 

zij eren niet, ten zij ze zich gewas{chen hebben. 

BarriCeaûa: niet flechts gewasfchen worden, 

maar ook zich wasfthen. Judith XII: 7. (of 

8) za Eumriëero kms Tus my1s Tou Ödaross 

en zij (Judich ) wiesch zich enz, Sir. XXXI: 

Bb 4 25e 
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as. (of XXXIV :-30.) (JumriËopevos àrrovenpou 
zat mah dmrropevoe &urou, die zich wascht, 

wanneer hij van een’ doden kamt, en hem we= 

der aanraakt, wat voordeel geeft hem het 

wasfchen? Er wordt dus ook juist niet van 

het onderdompelen gefproken. Beaufobre, — 

Schleusner, Lex. N. T. L p. 418. 

H. VIL: 8. 'A@evres yap ryv EvroÀuv Tou @eou — 

xe T. À gij laat na het gebod van God, en 
houdt de inftellingen der menfchen. Bij 

Mattheus H. XV: 3. wordt srapafdamew en 

bij Mark. vs. 9, &bereyy daar voor gebruikt. 
Cverg. Beaufobre, bij die vs.) In hetderde — 

boek der Makk. H. 1: 26. wordt het gelijke — 
foortige woord mraparmegmew in denzelfden zin — 
genomen : Ópaauvdeis de zas ravra rapala, 
de vermerele, onbezonnene mensch ftelde alle 

vermaningen ter zijde; flocg er geen acht op. 

Insgelijks Esch. Ill: 53. in Cod, Ald, — 
Schleusners | 
H. VII: 31. ‘Opsa, eigenlijk de grenzen: Het 

woordt beduidt evenwel ook het land in % al- 
gemeen, bij voorbeeld, 1 Makk. II: 46. zij 

besneden alle jongens, welkeer waren èv öpsous 
Tapen), in het Ísraëlitisch gebied. Beaufobre, 

Mark, IX: 5. Ta iparia kurgu Èyevero gie 
Levra, zijne klederen wierden blinkende ( hele 
der wit) verg. Luke IX: 29. Het woord 

giÂ- 
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siÀPw komt in het Nieuwe Testament alleen 
ter dezer plaats voor. Men vindt het evenwel 

enderfcheidenlijk inde Alexandr. Overzerting, 
als ook in de Apokrijfen , bij voorbeeld, 

gEsr. VIII: 57. (of 59.) van koperen va- 

ten; en 7 Makk, VI: 39. van de zon, die op 

metalen wapens fchittert. Menke, Kuinoel, 

Schleusner, Lex. N, T. IL. p. 913. 
H. X: 42%. Gij weet, dat ét doxovvreg 

dpxem Tuv tÎvav — heerfchappij voeren enz. 
Wat zijn ós dorovvres? niet zulken, die menen, 
zich inbeelden te regeren. Het zijn blijkbaar 
werkelijke Regenten of Volksbeheerfchers, 

Aoxew worde van zulken gebruikt, quibus 

_ebvenit honos, wien de eer, de voorrang, is 

te beurt gevallen om anderen te regeren. Dus 
in de gefchiedenis van Sufanna vs, 5. van de 

oud{ten des volks, de richters, ós &doxour zu= 
Pepvar rov Aaoy, quibus honor evenerat, po- 
pulum gubernandi, Grotius, Beaufobre, 

Schleusner, Lex. N.T. IL p. 624. Kwinoel 

houdt het doze voor pleonastisch, Verg, 
ook Gal. II: 9, waar de woorden ó; doe 

xouvres ouÂos Ewar den zin kunnen hebben: 

welke het voorrecht hadden van zuilen te zijn. 
Zie Beaufobre te d. pl., verg. nog Biel, 

Thef. Philol, Lp. gar. 

H. XIV: 54. Petrus zat bij de dienaars, 

Bb 5 KL 
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zou Òsppeaiwopevoe mpoe TO Pwe , en warmde 
zich (niet bij het licht, maar) bij het vuur, 
verg. Luk. XXI[: 55. waar rup genoemd 

wordt het geen vs. 56. ro mrws heete 1 Makk. 
XII: go. wordt het gebezigd van het leger= 
vuur der foldaten: za; dverauaev mupas « T. À. 

en zij hadden vuur aangeftoken in hun le- 

ger, — Efdhermrov yap Ta Pwra zuiopeva. Beate 
fobre, Schleusner. 

Luk. 1: 49, Bij de aanfpraak des Engels tot 

Maria: EvÀoysjer ou év yuvuikt, gij zijt ge- 
zegend onder de vrouwen: kan men vergelije 

ken des Hogenpriesters toejuiching Judich 
XI: : 923. geloofd, gezegend zijt gij, 0 

dochter! den Allerhoogften boven alle vrou= 

wen op aarde ! 

Luk. I: 54. ’Avredafdero *Iopayd sraudvoe 

dvrov. Hij neemt zich zijns dienaars Israël 

aan. Dus dikwijls in de Apokrijfen , bij 

voorbeeld, Sir. JI: 6. vertrouw op God, za 

âvreAmdereu oov. H. Il: 12. XXIX: 9. (of 
12 ) Ävinoel. 

H.Il: 29. Nuv dmrodveig voy dovdor ov 
% 7. Àe nu laat gij uwen dienaar henengaan, 

(gelijk een’ flaaf van zijnen moeilijken ar- 
beid). Een voorftel des duods als bevrijding 
van de lasten des aardfchen levens Tob. HI: 
13. Ik fprak: dmoduoas je dmo Tus yys xn T.Àe 

neem 
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neem mij weg van de aarde, dat ik niet meer 
de verfmading hore. — Dr. Paulus. 

H. II: 49. Wist gij niet, dat ik zijn moest 

Ev mois Tou [larpas pou, in het huis mijns Vae 
ders? Verg. de gelijke fpreekwijze Sir, XLII: 
9. (1o,) waar van een mesje gefproken 

wordt, dat zich nog ophoudt év zorg mar piuois) 
in ’ vaderlijk huis. Beaufobre, Kuinoele 

H. VI: 35. Gij zult kinderen des Allere 
hoogften, dat is, Hem welgevallig zijn. Verg. 
Matth. V: 9, 44. Sir. IV: 11. Zijt een Vas 

der der wezen, za cy ws úvos Ódigove Beau- 
fobre, Schleusner, Kuinoel. 

Luk, VIII: 7. EvuPverraur dr àravdar, de 
doornen , welke mede opgegroeid waren. Hert 
woord cvgPvw komt alleen in ° Nieuwe Tes= 
tament hier voor. Men vindt het ondertus= 

fchen ook B. d. Wijsh. XIII: £3. ZuAov orodtov, 
Kau oCors cupmePuvros, een krom hout uit tak- 

ken famengegroeid, Schleusner, Lex. N. T. 
IL p. 964. 

HX: 1. Daarna Awederter óxvproe x. 7. A. 
zonderde de Heer af, of ook: gaf Hij de voor- 
keur, koos hij (op ene eervolle wijze uit den 

overigen hoop) andere zeventig enz. 3 B. 
Esra I: 34. en zijnamen Jechonia — Zvede:Eay 
Raciea, en verhieven hem tot Koning in 
plaacs van Joîa enz. Dr, Paulus. Verg. ook 

de 
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de plaatzen 2 Makk. IX: 23, 25. Xt: tte 
XIV: 12. waar dic, bij de LXX niet voorkos 

mende, woord in de betekenis van, verordee 

zen „ aanftellen gebruikt wordt. Kuinoel, 
Schleusner, Lex. N. Te en vid. Bresfchneider, — 

in v. 

H. X: or. Te dier ure gyaddraaaro ro 
arvevjLars Ó love, was verheugd in den geest, 

Er wordt bijzonder gedoeld op de aandoeningen 
ener godsdienftige vreuchd, waar bij men 

God looft. Verg. den famenhang en de plaats 
Tob. XLI: 7. Beaufobre, 

H. X: 42. Maria heeft het beste deel 

Cayabuv mepida) gekozen, Er wordt gezine 
fpeeld op wrtgezogte, kostelijke gerechten 
bij een gastmaal, Sir, XIV: 14. waar jaepig 

Erilvpeiac &yalye voorkomt. Verg, Drufius 
en Grotius t. d. pl. Beaufobre. 

H. XII: 2o. Gij dwaas, heden 4zamrousw , 

zal men uw leven van u eisfchen. Verg. B, 

d. Wijsh. XV: 85, in ’ kort gaat hij daar 
heen (ter aarde) waar van hij genomen is, 
zo Tús Wuyue &maurybers ypeos, wanneer het 

ganberrouwde goed des levens (of de fchuld 

des levens, — het leven, dat hij fchuldig 

is — ‘t welk eigenlijk niet hem, maar den 
Heer des levens toebehoort) van hem gevore 

derd wordt. Beaufobre, Schleusner en Dre 

Pau 
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Paulus, Met de gehele gelijkenis vergelijke 

men nog de plaats Sir, Xl: 1719. (of 
2204.) 

‚H. Xll: 33. Maakt uzelven enen fchat, 
die niet afneemt — Óycavpov dvenderrrov, in 
den hemel. Het woord gvexAeurrov kome 

niet dan hier in ’c Nieuwe Testament voor, 
Verg. B. d. Wijsh Vil: 14. dverdurys yap 
Oyravpos Ee dvÔpwmois (namelijk ú roda) 
x. T. A, Want zij is een (chat, welke den 

menfchen niet ontnomen wordt enz. H. VIIIs 

18. Beaufobre, Dr, Paulus en Schleusner, 

Lex. N. T. in v. 

H. XIV: 31. War Koning gaande naar den 

krijg, — zit niet eerst neder xas (BovAeverzs, 

en beraadflaagt, overlegt; zo komt het woord 
meermalen voor in.’ eerfte Boek der Makk, 

bij voorbeeld, H. lil: 31, IV: 44. V: 16. 

Dr. Paulus, 

H. XV: re, 13. komt het woord Bois 

voor. Het ftaat alleen maar ter dezer plaats 
in ’ Nieuwe Testament, doch het berekent 
buiten kijf het vermogen — de tijdelijke:soede- 

ren. Verg. Tob. XIV: 13. (of 13.) waar van 
den jongen Tobiasgezegd wordt: EzAypovogiyrs 
Tú òvorer dvrwv, hij erfde hun vermogen. 
Schleusner, Lex. N. T. IL. p. 341. vo érz- 
Badrov jepos is het toebehorend aandeel. Zo 

ftaat 
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ftaat EmifdadAeiw meermalen in de Apokrijfen, 
bij voorbeeld, Tob. VI: 11. 1 Makk. X: 

go. 2 Makk. III: 3, IX: 16. Kuinoeh 

H XVI: 17. 'H rov vójov psa zepaap 
meoew (verge March. Vz: 18 ) dan dat ook 
een flip der wet zonder gevolg blijve, In dee 

zen zin worde het Hebr. "b53 dikwijls in hee 

Oude Testament en murrew foms bij de on 

gewijde fchrijvers gevonden: zo ook in de 

Apokrijfen het gelijkfoorsige woord dramumre 
zei Jud. Vl: 9. zat ôvder Orameaerras Tuy 
Pnmaruv jou, niets van het geen ik zeg zal 

à 

onvervuld blijven. Schleusner, Lex. N. Te | 

IL. p. 534 
Luk, AVIII: 7. Zal God dan geen recht 

doen zijnen uitverkorenen, die dag en nacht 

tot hem roepen , za: paxpobugwuv Tr’ duro 
Over de laatfte woorden zijn verfcheidene — 
verklaringen en gisfingen geopperd, welke 

hier niet behoeven gemeld te worden. Zeer 

eenvoudig is het, wanneer men vertaalt: of: 

fchoon hij (xe, gelijk het Hebr 1 1 Sam. Is 

5, hoewel, offchoon, Hand, Vil: 5. Hebr. 

II: 9) langwachtend, of vertragend is (na= 
„melijk naar het oordeel en de tijdrekening der 
menfchen ). Zo komt het voor in de reeds 

deor Grotius, Olearius, en onlangs door Dr. 

Paulus ad hel, toegepaste plaats Sir. XXXlls — 
173 
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17, 18. (edit. Complut XXXV: 21, oa.) 

Het gebed der ellendigen dringt door de wol- 

ken, en laat niet af, tot dat het nadere (tot 

God), en wijkt niet, tot dae de Allerhoog- 

fte merke, en rechtvaardig richte, en het gee 

richte houde; en de Heer niet verzuime (ôu 

pn Bpadvvn ) nech verwijle , vertrage (oude 
kn manpolvgnoer) over hen enz. De gelijke 
heid dezer plaats met den inhoud en de toee 

pasfing van Jefus gelijkenis, vooral wanneer 
men ook bij Sirach de voorgaande verfen 14 
en 15. vergelijkt, is zeer aanmerkelijk, 
H XIX: 44. Om dar gij niet bekend hebe 

mov xaipov Tus Emicnonys cou, den tijd uwer 
bezoeking. Men kan deze woorden verkla« 

ren van enen tijd van welwillendheid en wel« 
dadigheid; maar ook van enen tijd des ver= 
derfs, der firaf. Sir. XVI: 18. (of 21.) 
de afgrond en de aarde zulien bewogen wor- 

den ê&v 74 Emioxory dvrov, wanneer hij ’% 
thuiszoekt, ftrafr, Beaufobre 

H. XXI: g. Doch wanaeer gij horen zule 
moÀspous Ka dxarasasias , van oorlogen en 

bewegingen. Veie verklaren het van oproe- 

ren. Verftaat er door oorlogs bewegingen in 

Yt algemeen. Zo wordt van moAsgou ayarzsze 
eiaus gefproken Sir. XXVI: zr, edict. Comple 
(Bos onder de varianten) Beaufobre. 
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H. XXI: 34. Wacht u, jy sore Bapuvbw- 

ow rev ds Kapdar èv upaumadn 1 T. A. dat 
uwe harten niet bezwaard worden door bras« 
ferijen enz. dezelfde conttruie vinden wij 

Sir. XX[: 25. very dAAorpswv Ev Tour (Jas 
puvÔnseras.  Schleusner, Lex. NT. L ps 
424 

H. XXII: 24. 'Eysvero de nas Prdovermsa Ep 
durois, doch er was ook onder hen ftrijd, 

Het woord Praoverxra komt in ’t Nieuwe Tes- 

tament alleen ter dezer plaats voor. Verg. 
e Makk. IV: 4. zo vaderor ys Didovernras 3 

het bezwaarlijke , of de treurige gevolgen 

des ftrijds, der onenigheid. Schleusner; 
Lex. N.T,. IL. p. 1234. 

H. XXII: e5. Doch Hij zeide tot hen: 
de koningen der volken heerfchen over hen; 
en die magt over hen hebben êvepyeras za= 
Aouvras worden weldoeners genoemd. (Uit 
vleierij noemt men hen zo, en zij horen het 
gaarn, zij willen dus genoemd zijn.) Bes 
halve meer plaatzen uit ongewijde fchrijvers 

haalt Dr. Paulus ook aan 2 Makk, IV: 2, 
waar Onias tvepyerge Tus mrodewe genoemd 

wordt. Verg. ook Äwinoel t. d. pl. 
H. XXII: 44 Kas ‘yevogevos èv dywvia, el 

hij was in een’ hevigen (inwendigen ) ftrijd , 

in ene hevige beweging zijus gemoeds. Dat 

&yus 
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dyna deze betekenis hebbe , bewijst Dr. 

Paulus uit verfcheidene, reeds door Wetftein 
aangehaalde , plaatzen uit ongewijde fchrijs 
vers, Doch tevens maakt hij ook een gepast 

gebruik van ene plaats uit 2 Makk, H, III: 

16, 17. waar het van den Hogenpriester 
Onias heet: ú yap dis kas To Tus ypoas ma- 

puAdarypuevov EvePawe Tuv varabuyuv drywviav, 
want zijn aangezicht en de veranderde kleur 
toonde aan den inwendigen ftrijd, de he- 

vige beroering , welke in zijn gemoed om- 
ging: want vrees en beving (deos 7 zas Pps 
zaojnos owjaros ) des lichaams had hem over- 
vallen, waar door den aanfchouweren de in- 

wendige kommer zijns harten zichtbaar wierd, 
Men vergelijke nog vs. 14, waar het aan ’c 
einde heet: úv de ôu purrpa nad’ éluv Tyv modi 
ywva: er was een niet geringe kommer, of, 
een niet geringe angst in de gehele ftad. Men 
zoude ook nog de plaats in het Aanhangfel 
Esch. III: 1. (in textu Graeco poft Esth. 

IV: 17.) kunnen vergelijken, wanneer men 

de lezing der vertaling van Aquila in aanmer- 

king nam, waar van Esther gezegd wordt, 
dat zij geweest is év dywva. De LXX heb- 
ven hier voor &v &ywvs Óavarovu. Zie ook 

Biel, Thef. Phitol, in v. en Kwinoel t. d. pl. 
Luk. XXIII: 2. Wij hebben bevonden 

Ce dee 
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dezen draspedovra ro Elvae, dat hij het volk 

opruit, tot oproer brengt. Gefch, van Sufanná 

vs. 56. de ffrafwaardige begeerte diepere rw 
zapdiav cou, heeft uw hart in oproer gebragt. 
Beaufobre. 

Luk. XXIII: 18. ‘’Avenpaay smrapmayber, 
zij riepen alle famen, gelijkelijk. Wij vins 
den in het Nieuwe Testament alleen hier die 
adverbium. Het adjetivum srapragbys komt 
voor-2 Makk, X: 24, Schleusner, Lex. N. 
T. IE p. 376. | & 
H.XXI: 41. ‘Ouroe de ouder Aromov id 

Es, doch deze heeft geen kwaad begaam 
’Aromov en áromta iets verbodens, ffraf baars, 
wat iemand niet doen mag. Het laatfte woord 
wordt Judich XF: 11. van de afgoderij ges 

bruikt. Beaufobre, Verg. 2 Thesf. HE & 
&romov drukt ook uit een kwaad, dat men 
iemand toevoegt, a Makk. XIV: 23, verge 
Hand. XXVIII: 6. Schleusner, Lex. N. Te 
L p. 383. Zie ook Biel, Thefaur. Philolog, 
in v. 

H. XXIII: 5r. ‘Ovros our úv ouyzararé 
Oerpaevoo Ty (Louder xc Ty mpaler duruv, hij 

had niet ingewilligd in hunnen aanflag en hun 
voornemen. Het hier gebruikte woord cuye 

zarariÔgpr is in ’t Nieuwe Testament een 
dral Aeyopsvov. Wij vinden het incusfchen 

ook 
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ook in de Gefchiedenis van Sufanna v. 20. 

waar de ouden toc haar zeggen: dia cuyzará= 
Gov muv , bewillig ons — doe onzen wil. 

„Schleusner, Lex. N. T, IL p. 394. 

S 15 

&) Uit het Evangelie en de Brieven van 
Johannes. 

Wij nemen het Evangelie en de Brieven 
van Johannes hier famen , om dat deze ten 
emnzien der fchrijfwijze ene aanmerkelijke ge- 

Jijkheid met elkander hebben (66): Ook 
in deze fchriften hebben de Uitleggers ver= 
fcheidene plaatzen opgemerkt, welke uit de 
Apokrijfen des Ouden Testaments kunnen op- 
gehelderd worden; wij willen de voornaam- 
fte in orde opgeven. 

Euang. Joh. I: 5. Het licht fchijnt in de 

duisternis, en de duisternis 6 zarshafder du= 
zo, heeft het (°c licht) miet begrepen, niee 

doordringen (door het licht zich niet verlich. 
ten ) 

€66) Verg. J.D. Schälze der fchriftftellerifche Charaêter 
E und Werth des Johannes unteffucht und beftimmg 

snm Behuf der Specialhermeneutik. 1893. 8vos 

Ces 
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ten ) laten. Kearadapfdevew komt in ene zeer 
gelijke betekenis voor Sir. XXVII: 8. éav 
Öiwuys To Òinauov, Karadndy zer Evdvoy dure 

x.r.À. flreeft gij het goede na, zo zult gij — 
het grijpen en aantrekken enz, Nóg aanmer 
kelijker is de gelijkheid in de volgende 

plaats Sir. XV: 7. waar het van de wijsheid 
heet: ôv my xaradmbovrar &uryy dvlpror 

&cuverot, onverflandige menfchen zullen haar 
niet aannemen, niet grijpen. Dr. Paulus. 

H. I: 12. Zo velen hem aangenomen heb= 
ben, dien heeft hij gegeven &fovoiar — het 
voorrecht, de waardigheid —- om Gods 
kinderen te worden. In deze betekenis vin 
den wij het woord #Sovosa 1Makk. II: 585, 

en gaf hem éZcuosav, het voorrecht, uit goue 

dene vaten te drinken, zich in purper te kle- 

den, en een’ goudenen gordel te dragen. Dre 
Paulus, In de andere door hem bijgebragte 
plaats 1 Makk, I: 13. fchijnt mij &Scuoua eer= 

der volmacht te betekenen. 

H. Ì: 17. Uit zijne volheid hebben wij 
allen ontvangen xapiv &vrs: yapiroe, genade 
voor genade, Wil men dit van ene grote me- 
nigte, van een groot aantal van goddelijke 
zegeningen verftaan, zo kan men de plaats 

Sir. XXVI: 15. (of 17.) gebruiken: ape 
&ms KUPIT Yun dio KvvTgpa , een uitnemend 

se 
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geluk, of ene fom van geluk, van vreuchd 

is ene kuifche vrouw. Beaufobre, 
H. 1: 18. Niemand heeft ooit God gezien, 

de eeniggeboren Zoon, die in den fchoot des 
Vaders is (was), die heeft Hem ons verklaard. 

Gevoeglijk kan men hier mede vergelijken de 
plaats Sir, XLIII: 3r. (of 35.) tis Swpaxer 

dwvrov war Endupyyoeras, wie heeft Hem ge- 
zien, en Hem kunnen uideggen (verklaren, 

zijne grootheid uitfpreken)? Johannes ge- 
bruikt het woord èEyysiolu, doch Sirach 

Endugyeiodas , waar van het eerfte meer ene 
ontvouwing van het verborgene, her laarfte 

meer ene volledige daarftelling en waardige 
verering (verg. H. XLII: 15.) der godde- 

lijke majesteic fchijnt aan te duiden, Op de 
overeenftemming dezer plaatzen heeft ook Dr. 

Paulus opmerkzaam gemaakt, waar in hem 

evenwel Kuinoel was voorgegaan. 
Joh. II: 8. komt een &pyerpixdiwvos , hof= 

meester voor, welke de bezorging en fchik- 
king van het gehele gastmaal bad. Sir, 
XXXV: (of XXX[l:) 1. vinden wij denzele 
ven onder den naam van enen youjssvos, aan= 
voerder , opzichter , voorganger , tot wien 

gezegd wordt: Ppovricov durwv, vat òurws 
xabiov. Kuinoel, Dr. Paulus. (Verg. ook 
Sleuschner, Lex. N, T. in voce.) 

Cc 3 H. 
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Helle 18 zeggen de Joden tort Jefus: ze 

oumeiov Oeinvuers úw; welk een teken C een — 
bewijs van uw hoog gezag) toont gij? of Á 

bepaalder: geeft gij ons, kunt gij ons opge- 
ven? Quale exhibes nobis fignum? Zo kome _ 
Oeixvvpe voor TMakk, Vl: 34. zes rou daad 
Paaw EdeiEar dia Gadudye Kar jopuvz em 
zij gaven aan de olifanten zap van druiven en 

moerbeziën, Verg. 3 Makk. V: ro, Hee 
famengeftelde &vadervvgs heeft deze zelfde 
betekenis oe Makk, IX: 14. hij beloofde, dat 
hij de heilige ftad 2Asubepay &vaderker, dat en 
out. Vrij maken wilde. Desgelijks dmros 
derxvujur, 3B, Esra VIII: 26, Ook ontvangt | 
hier uit de plaats Joh. X: 32. licht, mora 

kaka Epya Edeila ùjw Ex Tov marpos pou 
multa beneficia exhibui vobis a pare meo 
Schleusner. 

Joh. ILT: or. Wat betekent hier: zove rum — 
&Ayderav? waarheid of rechtfchapenheid uit- 

oefenen: waar, recht{chapen handelen. Tob. 

XIiF: 6 zult gij tot Hem (tor God) u bee 
keren van ganfcher harte en van ganfcher ziele _ 

moiyrar Evoriov aurou ddyleran, om rechtfcha= _ 

pen te handelen voor Hem. In het zelfde 
boek H III: 5 komt smopeverdar èn Andere 
in dezelfde betekenis voor. Auinoel, Dr. 

Paulus. — x Kor, Xi: 6, wordt danbers 
tee 
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tegen over dòwua gefteld, ( Verg, Schleusner 
en Kraufe, ) 

H.lll: 36. Die den Zoon niet gehoor- 
zaam is zal het leven nier zien, maar úópyy 
zou @eov gever éT Gvroy, de toorn, het on 
genoegen van God blijft (drukkend ) op hem, 
Men vergelijke hier mede Sir. Vs 6. émz 
dmaprwdovs waramaurer ó Ôvmos (deze heer 
in * voorgaand lid # ôpyy) dvrov. Op zonda- 

ren zal zijn toorn rusten. Beaufobre, en na 

hem Semier, 
H. IV: 145. Maar die van het water drin= 

ken zal, datik hem zal geven, die zal nimmer 

wederom dorften (òv py Onbuoy Eis Tov &uwva ) 
enz, Verg. H. Vl: 35. Ík ben het brood des 
levens, die tot mij komt zal geenzins honge- 
ren, en die in mij gelooft zal nimmermeer 
dorften. De volgende plaatzen kunnen hier 
gepast vergeleken worden, Sir. I: 14, Cof 
16.) de volheid (of het volle onderhoud 

rÀycjovy ) der wijsheid is, den Heer te vre- 
zen,en zij maakt dezelve dronken ( gefuoze: ) 
van hare vruchten. H. XXI: 13. de erken- 
tenis der wijsheid zal zich verbreiden, gelijk 

een overlopende ftroom, en haar raad is, 

we yy Coys, als een bron des levens. 
Beaufobre, 

H. VI: 27. 'Epyaleode an Tuv Apwaw Tuv 
Cc 4 amaÀ- 
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dmroAdursernv , &ÀAa Tuv (pwaw Tuv peevourar Bie 
Euv &iwviov. Werkt nier om de fpijs, die vere 
gangelijk is, maar om de fpijs, welke blijft 

in het eeuwig leven. Het fubftant, èpyaauw 
wordt Sir, VI: 19, gebruikt van ene verwere= 

ving, welke met veel moeite en bezwaren 

verbonden is: év yap ry Epyaaiu &urys oÀryov 
xomiactis, in het geen gij om haar (de wijs= 

heid) te verkrijgen doet, zult gij u een kor- 
ten tijd infpannen: verg. vs. 18, waar een 

beeld van den akkerbouw ontleend wordt, 

Schleusner. | 
H. VII: 29, Ik ken Hem (den Vader) 

want ik ben van Hem, (ós srap’ durou èijut ) 
en Hij heeft mij gezonden. Zo zijn 1 Makk. 

H: 15, 17. VII: 4r. ó srapa tov (Oaoideus 

de afgevaardigden, de plaarsbekleders van 
den Koning. Dr. Paulus. (1 Makk. Vik 
ge. en XVI: 16, komt deze fpreekwijze in_ 

ene andere betrekking voor. ) 
H. VIll: 37, Ik weet (zeker wel) dat 

gij Abrahams nakomelingen zijt; maar gij 
zoekt mij te doden, want mijn woord ( mijne 
leer) óv xwper Ev jaw, neemt geen. plaats in 
u, — dringt niet in u door (om zich in uw 
gemoed te verbreiden, en heilzame uitwere 

kingen voort te brengen) xwpew wordt in de- 
zen zin gevonden B, d, Wijsh. Vil: (niet 

X: 
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X: dit is een drukfout) 23, waar de Wijs- 

heid befchreven wordt als iets dz srayrwy 

Kwpouv TVEUMATWI vVOEPwI KH Te À. dat alle 

verftandige geesten doordringt: en vs. 24. zij 

doordringt alles wegens hare zuiverheid, Dr, 

Paulus. 

H. VIII: 44 — want hij was een moorde- 

naar van den beginne en is in de waarheid niet 

ftaande gebleven (év 7y dAyderz buy, Eouxer ) 

want de waarheid is nietin hem. 1 Makk. VII: 

18, heet het: zij zeiden, er is bij hen gene 

waarheid en geen recht (xpiois=— gene trouw 

en geloof) want zij hebben de belofte en 

den eed niet gehouden, welken wij gezwo- 

ren hebben. Dr. Paulus. 
Joh. X: 36. Hoe zegt gij dan tot Hem, 

dien de Vader geheiligd ( úysase ) en in de 

wereld. gezonden heeft, enz. ‘Aysalew is 
hier duidelijk gezegd mer toefpeling op ene 
bijzondere afzondering, wijding, aanftelling 

van Jefus tot zijn groot en zegenrijk werk. In 

deze betekenis komt dit woord meermalen 

voor in de Apokrijfen des Ouden Testaments , 
bij voorbeeld, Sir. XXXVI: (in Complut, 
XXXIII: ) re. Van hen heeft hij (enigen ) 
gezegend en verhoogd en afgezonderd ( za: 

EE hurwv úyiare). H. XLV: 4, (5) worde 
van Mofes gezegd: wegens zijne trouw en 

Cc 5 zacht 
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zachtmoedigheid #ysaer zonderde hij hem af, 
en verkoos hem uit alle menfchen (èx racy; 
capxos) H. XLIX: 7. heet het van den Pro- 
feet Jeremia, xas dvroe év jayrpa úyiacdy 

arpoPurye ‚ in moederslijf was hij afgezonderd, 

beftemd ten Profeet. a Makk, I: 25. O gij 

enige Gever — die onze vaders tot uwe vere 
korenen (uwe lievelingen 2xAexrove)) gemaakt , 
xaI úyiaras durove en hen (tot uwen dienst ) 

gewijd, afgezonderd hebt, = Beaufobrey 
Paulus, verg. ook Abresch, in Ep. ad Hebr. 

Spec. IL. p. 160. Bretfchneider, Spicil 
Lex, in ve 

H. XIV: 17. De Geest der waarheid, wel= 

ken de wereld (de hoop boze, ongelovige 
menfchen ) niet kan ontvangen , want zij ziet 

Hem niet en kent Hem niet. Hier mede komen 
overeen de betuigingen B. d. Wijsh. L:-4. In 
ene ziel, die kwaad denkt, keert de wijsheid 

niet in. De Heilige Geest der tende 
vliedt het bedrog enz. 

H. XV: 25. ‘Ors Eioyoar pe dwpsayy zij 
haten mij met onrecht, zonder reden. Verg, 

Sir. XX: 23. (24) zat Exdnoaro durov Eye 
Ópov dwpeur. Schleusner, Lex. NT. L pe 
648. 

H. XIX: id Van ftonden aan nam haar 
de Leerling ic ra ida, in zijn huis. Verg. 

H. 
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H.I: 11. H. XVI: 3e Zo ook 3 Esr „Vz 

47. VI: 32. 3 Makk, Vl: 27, Menke, Kuis 

noel. 

H. XX: r14. Als zij nu weende, keek zij 

Cnaauwkeurig , opmerkzaam) in het graf, 
Het woord zrapaxumreiw ‚„ waar van zich Jos 
hannes bedient, kan hier wel een nederbuke 

ken, een benedenwaarts inzien, in zich flui= 

ten: doch het komt ook op zulke plaatzen 
voor, waar het denkbeeld van bukken er niet 
in ligt: bij voorbeeld, Sir, XIV: 23. ó zra- 

panumruv Òa Tuv Öupidwu dvrye, wie haar 

venfterinzier. H. XXI: 23. (of 27 ) d@puu 
dro Ovpus varaxumTer Eis olviar, de dwaas ziet 

van de deur in het huis in, enz. Beaufobre, 
Schleusner , Lex. N. T. Il. p‚40ge Deze 
aanmerking dient ook ter opheldering der 
plaats 1 Petr. I: 12. els & éorbupouriv &yyee 

Ao zaraxwba:, in welke ook de engelen bes 

geren in te zien, Verg. Awinoel bij Jak. Is 

25. Pe 207. 

Joh. II: or. Geliefden, indien ons ge- 
weten (ú xapdva het hart) ons niet veroor- 
deelt (xaraywwoner) zo hebben wij vrijmoe- 
digheid tot God, Op ene zeer gelijke wijze 
heet het Sir. XIV: 2, (XVIII: bij Schleuss 

ger is een drukfout) pexapios, âv (of naar 

ene andere lezing : jaaxapias dpyp, óu) bu 

za 
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zareyvo ú Wuyn durov. Welzalig hij, wien 
zijne ziel (zijn geweten) niet veroordeelt. 
Beaufobre, Schleusner. 

1Job. V: 18, Kas ósrovypos vy dmrrerar 

&vrov, en de boze zal hem niet aangrijpen, 
hem niet fchaden. B, d. Wijsh, XVIII: oo. 

swaro de var Òuawv meipa Òavarou,  Schleus- 
ner, Lex. N. T, in v. 

2 Joh. vs. 8. Ziettoe, dat wij niet verlie- 

zen het geen wij aan u gearbeid hebben, maar 
den vollen loon ontvangen: srAspye picdog is 
hier buiten kijf de volledige, genoegzame be= 
loning, waar aan niets ontbreekt. Ook in 
de Apokrijfen vinden wij zAypys in deze bete- 

kenis: 1 Makk. VILl: 25. het volk der Jo= 
den zal (den Romeinen) hulp leveren xap- 

dra mAyper, met een volkomen hart, dat is, 
met voldoende, met de mogelijkfte redelijk» 

heid en trouw. Schleusnere 

$ 16, 

ce) Uit de Handelingen der Apostelen, 

De gefchiedenis der Apostelen, door Lu* 
__kas opgefteld, is bijzonder rijk in voorbeelden 

van zulke woorden en fpreekwijzen, welke 
uie de Apokrijfen des Ouden Testaments enige 

op- 
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opheldering kunnen verkrijgen. De merk- 

waardigfte willen wij hier opgeven. 

Hand. I: 3. ‘Ois xas mapesyoey éaurov 

uvra — by sroAdars Tenpayprore, aan wien hij 

zich ook levend vertoond heeft door vele kene 

tekenen. 'Texjuypiov komt in tc Nieuwe Testa- 

ment alleen hier ter plaatze voor. De fchrij- 

ver van het B. d. Wijsh. bedient zich van 

dit woord H. V: 11. waar het van een /poor 

des wegs, welken een vogel genomen heeft, 

gebruikt wordt: en H. XIX: 13. waar het 

woorteken beduidt, Schleusner, Lex. N. T. 

IL, p. 1052. 
H. II: 37. Als zij dat hoorden zerevvyyoap 

ry vapdia, ging het hun door * hart (volgens 

Luther) eigenlijk: wierden zij (van fmart ) 

doorftoken in ’t hart. Het woord zarayuoooe 

mes worde bij de LXX in *% algemeen van ene 

grote treurigheid genomen (zie Schleusner, 

Lex. ) in ’ bijzonder bij Sirach van de fmart 

of treurigheid over iets kwaads, dat men be- 

gaan heeft, dat men daarna wenscht dat niet 

gefchied ware — dus berouw. Sir, XI: 12, 

Cof 18.) van den genen, die zijnen vijand te 

veel vertrouwd had, en naderhand door hem 

bedorven wierd: ten laatften zult gij mijne 

woorden inzien , en u bedroeven ( zaravvyyoy ) 
over mijae reden (namelijk, om dat gij niet 

yroe= 
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vroeger naar mij gehoord hebt), Zeaufòbres 
Verg. ook H‚ XIV: 1. waar van een zaravude 

cera Ev Àury arapriwv gefproken wordt, en 
H. XLVII: eo. Kuinoel, Schleusner, 
‚H. III: 6, In den naam van Jefus Christus 

den Nazerener, fta op en wandelt êy Tw ôva= 

pari, dat is, door zijnen bijftand, Zo komt 

deze uitdrukking onder anderen voor Sirs 

XLVIII: 18, waar van Salomo gezegd wordt, 

dat hij ene verbazende menigte van goud had 
vergaderd éy ovopars upiou Tou sou x T… de 

Beaufobre. f 

H.IV: 28, Zij hebben zich verfameld — _ 
om te doen, wat uwe hand en raad te voren 

bepaald had, dat gefchieden zoude, Hier 
worden yep en (JovAy met elkanderen verbone _ 
den. Men kan deze woorden zeer wel famene 

nemen, en van een magtig, zeker uit te voe= 

ren raadsbefluie verklaren. Doch yep wordt 
ook, gelijk het Hebr. ‘f? e Sam. XIV: 19. 
van een aanflag, plan, daar gebruikt, waar 

van willen gefproken wordt: bij voorbeeld; 
Sir. XXV: 26. (of 34. ) wanneer zij (namel. 
uwe vrouw ) niet wandelt, zich niet gedraagt — 

kara Tyv XEipa cov, naar uwen wil, zo als het 

u behaagt — zo verwijder haar van u, ( Verg, 
H. VIl: 28.) Dus ook H. XLVI: 4. óuys êv 
xeips durou (niet Oeov, gelijk Schleusner in- 

valt, 
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vult, maar van Jolua, van wien in ’ verband 

gemeld wordt) dvemodyaev ó fAros; heeft niet - 

naar zijnen wil de zon ftil geftaan? Verg, 
ook 1 Petr. V: 6, Schleusner, (verg. desz. 
Lex. N. T. IL p. 1312.) 
HIV: 3e. worde de gemeenfchap der goe» 

deren onder de gelovigen te Jerufalem mer de= 

ze woorden befchteven: Niemand zeide, dat 

iets van het geen hij bezat zijn eigen was; 

maar hun was alles gemeen. (74 Tuv Ömapyove 
zov dura Idvov Eiwas, &ÀN úv wurois dmavra 
xow4). Hier wordt niet gefproken van een 

volkomen afftaan van alle eigendomsrecht, 

maar van de ware liefde en vriendfchap , die 

niet dulet, dat iemand gebrek lijde, en die 
hem dus leert in dezen zin het eigendom des 
vriends als zijn eigendom aan te zien, Beaufo 

bre vergelijkt ene gepast plaatse uit het eerfte 
Boek der Makk. H, XII: 23, waar de Spare 

tanen aan de Joden fchrijven : uw vee en uw 
vermogen is het onze, en het onze is het 

uwe (ra xAnm — Özwv jaw ê5t, Kat Ta 

sjaov Öiv Eow. ) 
H, V: 37. Na hem ftond op Judas de Ga- 

lileër, zes dmeouoe Aaov inavov ómiaw dvrou, 

en verleidde, vervoerde veel volks. In dezen 

zin wordt het woord dOisyjr zeer bepaalde- 

lijk gebruikt, Sir, XLVIl: 23. (of 28.) 
waar 
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waar van Rehabeam gezegd wordt: ós dre« 

suoev Auov En PPovdys durov, die door zijnen 

raad het volk verleid, tot opftand vervoerd 

heeft. Beaufobre, Verg. ook Sir. XIX: 2, 
Schleusner. 

H. VI: 3. ‘Ous zarasuoopev Emi rue zeug 

zuurys, welke wij mogen flellen over dit 

werk, Zo komt xpeig niet alleen bij onge- 
wijde fchrijvers, maar ook in de Apokrijfen 
des Ouden Testaments voor 5 bij voorbeeld 

Judich XII: ao. oudeva ruw smrpos Tais peas 
1Makk. X: 37. zaracaÛyoerar ém: yperv Tus 
Barideras (of rou Puriiews) vs. 4L. Ö dro 
zwv ypeiwve Vulg. qui fuper negotia erant, 
Schleusner, Lex. N. T. II. p. 1329. ° 

H. VII: 24. Hij gaf voldoening 7w zara= 

mrovovpevw „ den genen die geheel verdrukt 
wierd, Dus vmo mavrwv zaramovoujsevos Àaogs 

eo Makk. VIII: 2. 3 Makk, II: 2, Kwinoel, 

H. VIII: 6. srpooeiyov re òt ôyAor Tou Ace 
yornevos K. Ted. mpwaeyw betekent niet zozeer — 

opmerken , als wel goedkeuring geven (en 
van daar volgen, verg. Vs. 12. ETIGEUGGY) 

Dus 1 Makk, Vil: rr. ôv srpwaegov Tous Àa= 
yois &urwv. B. d. Wijsh. VI: 18.  arpocogy 
vojuwy, opvolging der wetten. Beaufobre, 
verg. Morus, in Differt, Theolog. & Philol, 
vol. I. p. 64. Biel, Thefaur, Philol, Il. 

pe 
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P. 19g. en de daar aangehaalde plaatzen, als 

ook Kwinoel bij Tic. I: 14. (Obferv. ad 
N. T. ex Libr. Apocre p. 169. ) 

H, IX: 18. heet hect van Saulus: terftond 
“vielen af van zijne ogen gelijk als fchellen, 

Care: Aeridee ). Hier mede ftaat gelijk hec 
verhaal van den Ouden Tobias, Tob, XI: 13. 

(of 15.) waar gezegd wordt: xas Eero ly 
dmo Tuv zavbur Tuv òPÔaduwv dura Ta AeuKw- 
wara. Beaufobre, Schleusner, Lex. N. T, 

IL p. 23- 

H. IX: 38. Zij baden hem, ay önvyoas 
dredder Ewe durwys dat hij niet vertoeven, 
weigeren mogt , zich liet welgevallen, om 

tot hen te komen, Het woord óxvew wordt 

alleen hier in * Nieuwe Testament gevonden, 
In de Alexandrijnfche Overzetting komt het 

verfcheidene malen voor: als ook in de Apo- 
krijfen, Tob. XII: 7. (of 5.) xas jy ókvarre 

EEopodoyeisdas kurw , en vertoeft, weigert 
niet hem te prijzen. Verg, ook vs, 13. en 

Sir. Vl: 35. (37-) Schkusner, Lex. N. TT, 
Pp. 258. 

H. X. Het geen hier, volgens vs. 1o, in 
ene äxsaois gefchiedde, wordt vs. 17. ópzua, 
een gezicht genoemd, en als iets, dat voorna- 

melijk in ’t gemoed omgaat, overgefteld te= 
gen het geen in dadelijkheid met den mensch 

Dd ge 
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gebeurt H. XII: 9. Men kan daar mede vere 
gelijken Tob, Xll: 19. waar de Engel Rat 
phzël zegt: elken dag verfcheen ik u, ik ar 
piet, en dronk niet, &AAg ópuouw Öpers Zlewe 

perre, Maar gij zaagt een gezicht. Beaufobre, 
XII: 5. Doch het gebed, * welk de 

gemeente «oor hem (Petrus) deed, jv énremge, 
was zeer ijverig, ingefpannen. Zo heet het | 

Jadich IV: 8. zij riepen tot God èv ëxrevelg 
eyed. Beaufobre, Het woord êxreveia kome 
ook éénmaal in * Nieuwe Testament voor, 

en heeft daar denzelfden zin, Hand. XA 
7. van de Israëllers, welke God dienden ép 
Enveverw fummo fludioe Schleusner. 

B.XIli: 1. heet Menahem een cuvrpoDog 
van Herodes, om dat hij met hem opgevoed 
was, Wij vinden dic, in * Nieuwe Testamente 
alleen hier vooorkomende, woord in dezelfde 
betekenis o Makk. IX: 29, waar Filippus 

een cuvrpoos van Antiochus genoemd worde 
Het woord cuvrpoDia, ’t welk in Bies Thee 
faur, Philol, ontbreekt, wordt van. de ges 
meenfchappelijke opvoeding gebruikt 3 Makke 
V: 32. Schleusner, Lex. N. FT. IL. p. 1006, 

H. XIII: 7. Wordt de Proconful Sergius 
Paulus àvyp cuveros genoemd. Dit kan bee 
tekenen een’ verftandigen man: doch men kan 

de uitdrukking ook inzoncerheid betrekkelijk 
mas 
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maken tot deszelfs vroomheid en rechtefchapene 

heid. In *% Oude Testament, vooral in de 

‚ Spreuken van Salomo, wordt de rechef{chapene 

dikwijls een Wijze DIM genoemd, en bij 

Sirach H. X: 23. (of 28.) worde ruverog 

gefteld tegen djzaprwaoge  Schleusner, 

H. X:ll: 17. De God van die volk Isrcët 

heeft onze vaderen verkoren , zes Tov Azop 

öbwaer èv ry mapoiia Èv yn 'Aryumra, en hee 
volk , gedurende zijn verblijf in kgijpren, 

vermeerderd, vergroot; Sirach gebruikt die 

woord öbouv in dezen zin, H. XLIV: 21. 

Cof 26.) zes ds dspa avodwoar To omrepya 

&vrou, en zijne nakomelingfchap te vermeer- 
deren als de fterren. H. L: 29, (of 24.) 
mov dlbovvra úpaepae www, die onze dagen 
vermeerder:. Beaufobre. 

H. XIII: 22, Kas perasyoas aurov , en 

daar Hij hem (Saul) weggenomen had, vere 
wekte Hij hun David ten Koning enz. Dus 

wordt het particip. meragas, een weggenomee 
ne, van een’ verftorvenen gebruikt, 2 Makke 

„XI: 23. rev marpos jawv Èis Oeous meraguve 

wos, na dat onze Vader tot de Goden is vera 

plaatst geworden. Grotius. Van enen ge 

_weldigen dood wordt de fpreekwijze , met 

bijvoeging van rou (yy, wegnemen uit her les 

ven , bijzonder gebruikt 3 Makk, H; 28. 
Dd a (of 
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Cof 34.) en H. MI: 1. Schleusner, Lex, 
N. T. IL. p. 95, welke plaatzen evenwel 
hier niet zo goed pasfen. 

H, XIV: 17. En (Hij heeft) onze harten 
vervuld met fpijs en vrolijkheid, tummAur — 
EuDpoouvys. Clericus verklaart EuDpoouvy van 
wijn, en beroept zich op Sir. XXXIV: 27. 
(of XXXl: 33.) waar het heet: de wijn is 

gefchapen tot vreuchd der menfchen , (eis êv= 
Ppoouvuv dvÒpwrmrois, verg. Psalm CIV: 15.) 
Beter verklaart men het woord van het aane 
gename, verheugende der levensmiddelen in 

algemeen. Beaufobre merkt aan, dat èv= 

Ppoouvy bijzonder van vreuchdemalen gebruike _ 
wordt, Sir. XII: 8 (of rr.) mpocege — 

pen Tumeuww0ys Ev EuDpoovvy cov, wacht u, dat 
gij niet vernederd wordt in uwe vrolijkheid, 
(Verg. den ‘gehelen famenhang.) En vol« 

gens Schleusner’s aantekening wordt Eu®poov- 
»y, Een ftaat van welvaren, gefteld tegen 

een’ tijd van ongeval, zaupw Anbewe. Sire 
XXXVII: 4. 

H. XV: 19. Daarom eordeel ik, dat men 
die genen uit de Heidenen, welke zich tot 
God bekeren, jy mrapevoy dew, niet bezware, 

verontruste. Zo komt het woord ook voor 

zMakk. X: 35, 63. XII: 14. Beaufobre en 
Schleusner, Lex, N.T, IL p. 430. 

. 

…H. 
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H. XVI: 14. van Lydia: en de Heer open- 
de haar hart, (ryvorZe 7yv xapdiav) dat zij 

acht gaf op het geen van Paulus gefproken 

wierd, De uitdrukking: Zet hart openen be- 
tekent buiten kijf de neiging van den wil, 
Een zeer gelijke plaats wordt gevonden 
ag Makk. I: 4. waar de Joden te Jerufalem 
hunne broederen in Egijpten toewenfchen: 

dravorkas Tuv Kapdrav Ópewv Èv TW vopw duro, 
Hau Èv ross mpostypaot (év ftaat hier voor 
4) Hij mogte hunne harten openen voor 

zijne wet, en voor de bevelen, dat is, hun- 
nen wil neigen om daar aan vast te houden 

en dezelve op te volgen. Beaufobre. Schleus- 
zer, Lex. N.T. in v. dravaryw. Verg. ook 
Morus, Differt. Theol. & Philol, Vol. L 
Pp: 243, not **). 

H, XVI: 22. Tlepippybavres durwv ra ijd 
zi, Zij fcheurden hun de klederen af, Tlepip- 

pryvopt kome in ’t Nieuwe Testament flechts 
hier cer plaatze voor. Schleusner, Lex. N. T, 
IL. p. 504. vergelijkt hier mede 2 Makk. IV: 
88. yv Tou 'Avdpovikou mopPupav mepicdopevoe , 

Ka TOUS XiTwvas mepippnas, hij liec Andros 

nicus het purper afnemen, en de klederen af« 
__fcheuren. 

H. XVI: 94. van de Apostelen: za Tous 

modus &uruv úoPadiaro tie To Eudov, en hun- 
Dd 3 ne 
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ne voeten bewaarde hij (de Stokwaarder)) 

maakte hij vast in den ftok. Kerardarë ; 

heet binden, vastmaken tot zekere bewaring, 

gMakk. IV: 8, ó de Tous srodwe appexrois van 
TycPadiojevor medeis, anderen wierden aaf 

hunne voeten gebonden met onlosmakelijke 
banden. Schleusner 

H. XVII: zo, Zenéovra (day) enê 
vreemde, nieuwe, ongehoorde leer (xauy vse 

19.) Dus eMakk. IX: 6. EmiZovea: cups 
@Vopar, als ook Zevos B, de Wijsh. XVI: ien 

XIX: 5. Kwinoel. 

H. XVIII: 13. ‘Ors zrapa Tov vopov send 

âvameiber roue dvOpwmrous cefdeodeu Tov Géoys 
deze vervoert, verleidt de menfchen tot enê 

Godsverering, welke tegen de wet is, Het 

woord Zvareilw komt in *c Nieuwe Testament 
piet dan hier voor. Het wordt meest in ma- 

lam partem gebruikt, van overredingen, iets 

wederrechtelijks te doen, 1 Makk, Is ro, heet 

ket van de boze menfchen, welke de Israële 
lers tot den Heidenfchen afgodsdienst zogren 

over te halen: wer Gvemeroav mroÀdous. Beate 

fobre, Schleusner, Lex. N.T. inv. 
H. XVill: go. ‘Oux êmeveuren, Hon îna 

nuit, hij bewilligde niet, gaf het niet toe 

Dit weord, het welk alleen hier in * Nieuwe 
T estament voorkomt, wordt even zo gebruikt 

- 2 Makke 
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sMakk. IV: ro. Emweucavroe de rou (Pacr- 
Aewg , daar de Koning het evenwel bewilligde, 
H. Xl: 15. XIV: ro. Schleusner, Lex. 
N. T. 1. p. 967. 

H. XVIII: e4, wordt Apollos befchreven 
als duvaros wv Ev Tais yptÒas, zeer ervaren; 
bedreven in de heilige fchriften, Hier mede 
komt overeen de fpreekwijze Judich XI: 8, 

(of 6.) waar Holofernes van Judich genoemd 
wordt duvaros êv Emicyur. Beaufobree. 

H. XVIII: 27. Iporpebapevror of dÒerDor 
Eypalav mor pabyrus, vermanend, dringend 
fchreven de broeders aan de leerlingen. IIpo- 
zpemeodai, welk woord in ’t Nieuwe Testa- 
ment alleen hier gelezen wordt, betekent een 
aandrijven, vooral een verleiden, B. d. Wijsh. 
XIV: 18. de eergierigheid der werkmeesters 

dreef, verleidde (apoerpebaro) de onkundi+ 
gen tot beeldendienst. Vergei. insgelijks 

g Makk, XI: 7. Schleusner, Lex. N.T. IL 

P. 744 
H. XIX: 11, God deed door de hand van 

Paulus duvameis óu Tus Tuyouoze, niet geme= 
ne, gewone daden. Verg. H. XXVII[: e, 

de lieden bewezen ons óv rúv ruyovoar Pee 
davlpumriav , ene ongemene , bijzondere men= 
fehenliefde. Tuyur is, gelijk men weet, 
bij de Grieken het gewone, dikwijls voor- 
f Dd 4 ko-= 
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komende: óv Tuywv, derhalve het tegendeel 
daar van, Zo vinden wij het ook 3 Makk, 

NI: 7. (of 4.) za àv Te Tuyovrt mepigban 
Woyw, zij grepen dezelve aan met gene ges 
ringe ( met de hevigfte} fcheldwoorden, 

‚ Schleusner, (verg. Lex. N. FT. IJ. p. 1134» 
H. XIX: 37. 'Ovre iepooviouc, noch die 

kerkrovers zijn. Elders komt dit woord in ’% 
Nieuwe Testament niet voor. Doch 2 Makka 
IV: 24. wordt Lyfimachus gepooudas genoemd, 

verg. Vs. 39, om dat hij vele varen uit den 

tempel weggenomen had. Schleusner, Lexa 
N. T. L p. Lo44. 

H. XXI: 3o. Kas éyevera auvdpopy Tou Àuous 
en er ontftond een famenloop, een oploop des 
volks, Dit woord is in * Nieuwe Testament 
een draë Aeyopevove Het komt voor Judith 
X: 18. (of 19.) 3 Makk. Ill: 18. Schleuse 
zer, Lex. N. T, IL. p. 978. é 

H. XXI: 39. Ik ben een Joodsch man uit 
Tarfen, een burger van ene niet onbeduiden= 

de ftad in Ciliciën, zys KsÀusas òun doypou 

mohews modirys. 'Aaypos wordt gebruikt van 

een onbekenden, geringen mensch, enen uit 
het gepeupel (homo obfcurus) 3 Makk. I: 6. 
Cof 14.) &oujov riva Karendmwer èv Ty Tung 

hij legde enen geringen mensch in de tent in 

‘cbed, Schleusner, Spec. Il. pe 25. en Leke 
N. Te in ve H, 
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H. XXII: 4. 'Os ruuryv Tuv ódov EdwEa 

x. 7. À. ik heb dezen godsdienst (deze wijze 

van Godsverering) vervolgd enz. verg. H. 
IX: 2, en XXIV: 14. doch dit beken ik u; 
dat ik zara Tyv ódov, úv Aeyovai dipeaum 
x. Te À, naar dezen godsdienst, welken zij ene 
ketterij, ene fekte noemen enz, Zo komt - 
het woord édo; ook voor in het boek Judich 
H. V: 8, waar van de voorvaderen der Ise 

raëlleren gezegd wordt: zes êZefdyoav #5 ódou 
Tuv yoveuv duruv, zij weken af van den weg 
hunner ouderen, dat is, verlieten hunne wij- 

ze van Godsverering. Beaufobre. 
H. XXIII: 25. Hij fchreef enen brief 

mepieyougay Toy TUTOY TOUTOY, Van den vol 

genden inhoud. Tuzros, zo wel als mepseyw, 
wordt van brieven gebruikt. Het eerfte 

g Makk. III: 3o. het laatfte 1 Makk. XV: 2 

eMakk. Xl: 16, 22. Awênoel. 

H. XXIV: 3. Wij nemen het met dank 
aan mavry TE Kat mavrayou, ten allen tijde 
en overal. Ileyry komt elders in ’ Nieuwe 
Testament niet voor. Sir. Ls 22, (of 25.) 
wordt het gevonden, Schleusner, Lex. N. Te 
IL p. 381. 

H. XXVI: 4. Tuv pev òuv (Ouwoiv gov Tuv 
ên veoryTOS He T.À. Mijn leven, dat is, mijn 

gedrag van de jeuchd af aan, Dic woord 
Dd 5 wordt 
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wordt maar ééns in *t Nieuwe Testament ge- 
vonden, Het komt ook voor in de Voörrede 
van Sirach: dra ys êv vore (Jiwaews. Zoook 
het woord (2sow, ik leide het leven r Petre 

IV: e. verg. B.d. Wijsh. XII: 23. Schleus- 
zer, Lex. N.T. L. p. 45% | 

H. XXVIII: 7. ’Amodebapevos ús TpER 
vjepas Dilc@Ppovwe EEevicev, hij nam ons in en 
herbergde ons crie dagen lang zeer gunflig. 
Het adverb. brao@povws, 't welk in ’ Nieuwe 
Testament alleen ter dezer plaats voorkomt, 

wordt ook 2 Makk. III: 9. van een wriendee 

delijk, beleefd ontvangen gebruikt: zat Die 
Aodpovws ro Tov dpyrepewe _úmoderyders 
Schlcusner, Lex. N,T. IL, p. 1238. 

S 17 

d) Uit den Brief aan de Romeinen. 

- In Paulus Brieven komen ook verfcheidene 
woorden en fpreekwijzen voor, welke uit 
plaaczen der Apokrijfen des Ouden Testaments 
opheldering ontvangen. Wij willen de aan- 

merkelijkfte voorbeelden uitkippen en in dei 
opgeven. 

Rom, I: 4. Krachtelijk bewezen Gods 

Zoon te zijn, èz dvagauaews venpwv, door de 
op- 



per APOCRIJFE BOEKEN pes O,T. 427 

opftanding der doden (als het bewijs name: 

lijk, dat Hij Gods Zoon is, verg. Hand. II: 

86. XIII: 33. Hebr. V: 5.) Zo komt êz 
voor Sir. XLVII: 23. (of 34.) van Reha- 
beam ós Gmegnoe Aaov êr Poukys kurov , hij 
verleidde, trok af het volk door zijne raadfla= 

gen. Beaufóbre. Volgens Schleusner, Lex. 
N. T. in voce , behoren ook hiertoe de 

plaatzen Luk. XVI: 9. Gal. Il: 16. en eni« 
ge andere, 

H.I: 3o. worden onder anderen genoemd 
Uibupieer , oorblazers. Sirach gebruikt het 
gelijkfoortige woord Vibvpos van enen fnap= 
per, die anderen met de tong op ene listige 

wijze belaagt, H.V: 14. (of 16.) en als 
hetzelfde betekenende met dvyAweros, enen 
tweetongigen mensch, die nu zo dan weder 
anders fpreekt, die niet bij één blijft, H‚ 
XXVII: 13. (of 14.) Beaufobre. Het 
pârticip. WifupiEwy wordt even zo gebruikt H, 
XXI: 28. Koppe, Kuinoel, Vergel. ook 
Schleusner, Lex. N.T. IL p. 1360, op de 

woorden Wibupiojzos en Widupisys. De dryauo- 
cos heet dioyos 1 Tim, III: 8, — In dic zelfe 
de vers vinden wij 2Devperas zaxwv, zulken, 
die cp allerhande fireken uitzijn, Zo 
wordt Antiochus Epifanes oe Makk. Vil: 31. 

FAT; Kaxtaz Euperve genoemd. Koppe, Kui- 

pn noel, 
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noel, Schleusner, Lex. N. Te L. p. 948, 
H, II: e. Doch wij weten, dat het von- 

nis (oordeel ) van God omtrent hen, die 
zulks doen, és: xzara dndevav, rechtvaardig 

is. Zo komt het woord 4Aydeia voor Nehem: 
IX: 33. en &Anbwov xpiga Ezech, XVIlI: g. 
en xpioie d&Ànduy Kas dunasa. Tob. IL: 2, 

Beaufobre, 
H, III: 5. ’E: de ú älv vpuv Oeou dee 

NUSOTUYKV GUViGHTt, doch wanneer onze onge= 

rechtigheid Gods gerechtigheid bewijst , overs 

tuigend voor ogen flelt, verg. H. V: 8. In 
dezen zin vinden wij het woord cuvisyjat in de 

Gefchied, van Sufanna v. 61. (of 68.) cuven 
Suoev durous Aaviyd èn Tou Goparos durwv Veus 

Oopaprupyoavras , Daniël ftelde hen door huns 
ne eigene verklaringen ten toon als valfche 
getuigen. Beaufobre, Koppe, 
H. IV: 2. Indien Abraham door de were 

ken gerechtvaardigd is geworden, èxe zaur 
XN, dan kan hij zich beroemen, dan heeft 

hij reden om te roemen. (materiam glorian= 
di) Verg. eKor, I: re. Gal. Vl: 4. Zo 
wordt zavyyja voor de eigen oorzaak van 
blijdfchap (ipfa caufa laetitiae) gebruikt Sir. 

Es Ir. Dofdos zvpiov doka vas vavynpa. De 

van Schleusner aangehaalde plaats H. Is 23 
waar xavxnri in denzelfden zin zoude voors 

ko= 
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komen, heb ik niet kunnen vinder. Men 

vergelijke ook Hebr, III: 6. en de aanmer- 
king van Beaufobre t. d. pl. 

H. IV: 19. My &obevyoas Ty mige; hij 
was niet zwak in ’ geloof, niet moedeloos, 

wankelend in zijn vertrouwen. Op ene foorte 

gelijke wijze heet het 1 Makk, XI: 49. yode- 
vyoav Tats davorug durwys Zij wierden zwak 

in hunne gedachten, dat is, mismoedig, zij 
gaven den moed op. 

H. V: 25. Wij roemen in de hoop rys dokre 
mou Deov ; der heerlijkheid ( der toekomende za= 

ligheid ) welke God geven zal, Zo vindt men 
dola Sir. IX: rr. (of 16.) Benijd niet doZav 
djaprwdov, het geluk des zondaars, want gij 
weet niet, welke zijne wisfeling ( wanneer 
zijn. lot verandert ) zijn zal, Schleusner 

H. V: 55, Want Gods liefde Exxeyvras, ís 
uitgeftort in onze harten. Hier in ligt duide- 
lijk bet denkbeeld ener rijkelijke mededeling. 
Sir. I: 9. (of ro.) God heeft haar (de wijs= 
heid) uirgeftort (&Eeyeer) over alle zijne wer- 
ken. Verg. Tite III: 7. en Kwinoel, ad h.l., 
welke, behalve verfcheidene andere, nog bij- 
brengt de zeer gepaste plaats Sir, XVIII: 11. 

H. V: 7. Voor enen goeden (üzep rou 
&yalou) zoude veelligt iemand beftaan te 
fterven, (raya Tis Kas Toduu dmobaven ), 

A= 
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tAyalos niet alleen een rechtfchapen man, 

maar ook meer bijzonder een, die anderen 

wel wil en wel doer, Sir. XXIX: 14, (of 
17.) dvup àyabos, een goed man wordt borg 
voor zijnen naasten , enz. Beaufobre, ToAs_ 

jaxv fluit niet altijd in zich de betekenis van 

wagen, beftaan; maar betekent ook dikwijls: 
befluiten — willen — kunnen — 3 Makk, 

Il: er. (of 15.) rodpyoavres dee 
Kuinoel. 

-_H. Vl: 7 Die geftorven is; beasrd 
dro Tus dpaprias, die is vrij geworden van 
de zonde. Zo komt het woord voor Sir, 
XXVI: 29. (of 32.) polus êZedeirus ê Ejmopog 
âro mayjmederas , var ov OvzauwOyoerar Hamydag 
dmo djapriag: een koopman zal bezwaarlijk 
vrij blijven van overtreding, en een winkelier 
van zonde. Schleusner, 

H. VI: 12. Stelt uwe leden niet der zal 
tot wapenen (of werktuigen ) der ongerechtige 
heid (ómae ddrzias) maar — tot werktuigen 
der gerechtigheid of rechtfchapenheid (éràa 
Azwroauvgs ). Hier mede ftaat gelijk de fpreeke 

wijze, welkein ’c Boek der Wijsheid H‚ XLllé 
21, van Aäron gebruikt wordt, dat hij het gee 

bed en het verzoenend reukwerk heeft opge- 

dragen ro ys iras Aesroupyias ómdov, als een 

wapen of werktuig zijns ambts. Joppe 
H, 
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‚_H. VI: 19. worden dxafapria en dvopsa als 
woorden van dezelfde betekenis gebruike. Dus 

ook dxafapros en doefdns Sir. XL: 15 Schleus- 
ner. 

H. VIl: 2. “Tmavdpos yuvy, ene gehuwde 

vrouw, echtgenoot, zonder juist het bijdenk- 

beeld van onderworpenheid mede in te (luiten, 
Sir. XXVI: 24. wordt zij gefteld tegen over 

de yu picdia (mererrix). Verg. ook Sin, 
IX: 9. (of 1o.)en XLI: 21. Koppe, Schieus 

ner, Lex. N. T. IL p. 1159. 
H. Vil: 17. Want ik weer, dat in mij, 

dat is in mijn vleesch (roureguw êv 74 caps jou) 
niets goeds woont. Men vergelijke Sir. XXII: 
16. (of 24.) waar van den hoereerder mopvog 
gezegd wordt, dar hij niet rust ér cwjsart cape 
#05 durou — voor dat hij een vuur heeft aan- 

geftoken. Beaufobre, 
H, VIII: 18. Het lijden dezes tijds is 

our dEia mpos Tyv ppedhouaar doZay, niet te ver= 

gelijken — niet op te wegen tegen de toekoe 
mende heerlijkheid, Sir, XXVI: 15. (of zo.) 

ux E51 Galjos mas &Eias Eyuparous Vuynse 
Schleusner, Lex. N. T. in v. 

… H. VIII: 28. Wij weten, dat den genen, 
die God lief hebben, alle dingen medewerken 

ten goede. (mavra auvepyer ès To dryalor) 
dar is, hun best bevorderen, daar coe dienttig 

zijn 
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zijn of bijdragen. 1 Makk. XII: 1. Jonathan 
Zag, Ór: ó xaupos dura cvvepyers dat het thans 
voor hem een gunftig tijdftip was, Koppe, 
Schleusner, Lex. N, T. IL. p. 986. Verg, 

Suidae & Phavorini , Gloflae facrae graece, cum 

fpicilegio gloffar. facr, Mefychii & Enymok 
magni congeflit }. C. G. Ernefti, (Lipfe 
1786.) pe 139, waar de glosfe voo 
uvepyer: (Jonder. H. 

H. VII: 38, 39. Ik ben verzekerd, pn 

noch dood noch leven — — ôure ÓWwja óure 
Babos, noch hoogte nochdiepte. Koppe vere 
klaart het van de hoogte des geluks en de 
diepte des ongeluks. “Twa ‘Tepourakas 

Jerufalems geluk. Tegen deze verklaring kan 

niet gelden, dat er bijgevoegd wordt odre rus 

xrioi6 érepa, noch enig ander fchepfel: want 
ook Aongersnood en dood worden onder de 
fchepfelen gerekend, Sir, XXXIX: 29. (verg. 
vs. 28.) 

H.IX: 4. ‘As drabynes, alle goddelijke bee 

loften, alle voorrechten , welke den Israëlleren 

verleend worden, AvaÔyxg wordt niet flechts 
van een verbond, maar ook van alle verleen- 

de voorrechten gebruikt, bij voorbeeld, dug= 

Onzn Parihewv, de waardigheid der koningen, 
Sir, XLVII: 11. en H. XLV: 7. wordt het 
priesterdom dralyun duwvos genoemd, vs. 17, 

EE 
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Drabyun vas vpijarwv, de burgerlijke werten: 

dalyan tipnrye, de aan Pinehas verleende op» 

volging in het priesterdom. Men vergelijke 

ook uit het Nieuwe Testament Efe. Il: 12, 

Beaufobre, Kuinoel op Gal. III: 15. Vere 

der ij vopoleoia, de wetgeving voor de gege= 

vene wet zelve, 2 Makk. VI: 13. zus dysas 

wou Geowrigov vopobeoias. Koppe, Kuinoel. 

H. IX: 6. ’Ovy óiov de órs Eumemrwrev ó 

Aoryoc rou @eov, niet als of God zijne toezeg- 
‘gingen nier vervulde, Ilurrw, Oamumtw, êR” 

urrw wordt gelijk hect Hebr. bs dikwijls 
gebruikt van onvervulde voorzeggingen of 
toezeggingen: onder anderen ook Judich V{: g. 

EAadnoa, var Ouder dramererrart Tuv Pyparwv 

gov, en geen mijner woorden zal onvervuld 

blijven. Beaufobre, Koppe. (Verg. 1 Kore 
XIII: 8.) 

H. IX: 19. Ts ër: memderas, wat klaagt 
Hij (ons) dan aan ? Wac maakt Hij ons te- 
genwerpingen? (wegens ongelovigheid). Sir. 

Xl: 7. worde het met émririgav verbonden. 
H. XLI: 7. zrarps &aefder mep@Peras Tenva, 

aan enen godlozen vader zullen de kinderen 
verwijtingen doen, want om zijnent wil wor- 
den zij gefmaad, Verg, ook 2 Makk. II: 7. 
Koppe. 
H. IX: 30. Ta uy Owuorra Arnasocuvyy , 

| Ee die 
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die de gerechtigheid niet najaagden. Met 
heeft het woord drwrew, als ontleend van de 
wedlopen der Grieken, willen verklarens 

doch dit is niet nodig, Sirach gebruikt reeds 
dit woord op dezelfde wijze als de Apostel, 

zelfs in vereniging met szaradagfdavev, He 
XXVII: 8, Euv donge ro Äxarov, zaradmbjg 
zo gij het goede najaagt, zult gij het krijgen 
Beaufobre. Verg. Kuinoel op Rom. XIV: 19. 

H. X: 3e Kas ryv idvay Oineuorvvnp Ögrouws 
meg oTyodi, die hunne eigen gerechtighei 
zoeken geldend te maken, zich deze ni 
willen laten ontnemen. 1 Makk, II: 27, roept 

‚ Mattathias: die voor de wet ijvert, wan 
Tewv drabuuyv, en de conftitutie befcherwen, 
verdedigen wil, die volge mij. Koppe. 

_H. XI: 4. Ts Asyer durw ò vpypariopols 
wat zegt tot hem de goddelijke uiefpraak? 
(de Godfpraak) Xpypariojos komt in À 

Nieuwe Testament alleen ter dezer plaat 
voor. Het wordt intusfchen ook gev 
e Makk. II: 4. in dezelfde betekenis, Schleus- 
ner, Lex. N.T, IL. p. 1333. TE 

H. XI: 22. Ziet de goedheid xay derorojuar 
_ @eov en den ernst, de flrengheid vanGod. Zo 
ook dmoropos ópyy, Be d. Wijsh. V: 9@ 
xpieis Gmoropos H. VI: 5. van flraffen, die 
ftreng en zeker zijn. H. XI: zo, dmoropos 

La- 
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Perihsve, een ftreng koning. Koppe, Kuinoel, 
H. Xl: oo, ‘Aperapedyra yäp Ta Yapia= 

ara rar ú uAyois Tou Üsov. KAyors niet alleen 

de nodiging, maar de goederen, tot wier ge= 
nieting men genodigd wordt. Zo wordt het 
woord xÀycts van het maal zelf gebruikt, tot 
het welk de gasten genodigd worden. Judich 
XII: 11, (volgens de lezing der Alexandr; 

Ald. en Complut. uitgave: die van Bos heeft 
spuow ) Schleusner. 

H. XII: 5. Zo zijn wij nu velen (of wij 
allen, zovelen wij zijn) eenlichaam in Chrise 
tus; ò de zal’ tie, doch elk een zijn wij mal- 
kanders leden. Kaê’ ë: vindt men ook 3 Makk, 
V: 345; en is zo veel als é xaf’ é1 , Marke 
KIV: 19. Joh. VIII: 9. Koppe. 

H. XII: ro. Ty DraaderDra bie GAAYAoüg 
PiAogopyos: zijt in broederlijke liefde jegens 
lkanderen tederhartig, hartelijk. Zo wordt 
et adverb. PiAogopyws gebruikt bij de verzes 
eringen ener bijzondere genegenheid 2 Makke 
X: or. Hoppe. 

H. XII: er. Word van het kwaad ( het 
jangedaan onrecht) niet overwonnen, maar 
overwin het kwaad Chet onrecht) èv ra dya- 
lw, door weldoen, ‘Aryabov ftaat van welda- 
len, die men iemand bewijst Sir, XII: r. 
Wanneer gij wilt weldoen, zo zie toe, wier 

Ee 3 gij 
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gij het doet, war ësar apie roue dyabois copy 
zo zult gij dank hebben voor uwe weldaden, 
(Verg. H. XX: 16.) En H. XVIIE: ra 
worden ra dyaba met doors ene gaaf vers 
bonden. Schleusner. Zie ook Filem. vs. 
14. en Beaufobre t. d. pl. 

H. XIII: 1, Elk zij onderworpen êfourswie 

Smepeyovrars, aan de hoge, gebiedende Overe 
heden, Het eerfte woord komt dus voor 
1 Makk, 1: 38. en ömepeyovree B. d, Wijs 
VI: 5. e Makk. III: -r1. verg. 1 Petr. Il 
13. en zr Tim. II: o. ê úzrepoyy bores, 
(Zie Kuinoel t. d. pl.) Koppe, Schleuss 
ner, Lex. N.T, IL pe 1169; verg: Pe IR 

in ve Ömepox 1. 
H. XIIl: 13. My zwjuois var pebaus, niet 

in brasferijen en dronkenfchappen. Kwgous 

éyew worde B, d. Wijsh. XIV: 23. van de 
buitenfporige gastmalen der Heidenen ge: 
bruikt. Zo ook 2 Makk. VI: 4, waar het 

met dowria verbonden wordt. Koppe, Schleuse 
ner, Lex. N.T. L p. 1272. Kuinoel op 
Fit. I: 6. p. 168. 

H. XIV: 14. Ik weet en ben verzekerd 

volgens Jefus leer, dat niets ( gene foort van 
fpijzen) op zich zelf gemeen (dat is, te 
eten ongeoorloofd ) is. Kovoy, gemene fpij' 
zen voor verbodene volgens het hellenistisct 

fpraak 
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fpraakgebruik, Zo komt het woord in ’% 
Nieuwe Testament meermalen voor ; maar 
ook in de Apokrijfen , bij voorbeeld, 1 Makk. 

I: 47. vry vowa — dat de Jood niet eten 

mogt, als, bij voorbeeld , het onmiddelijk 

vooraf genoemde zwijnevleesch, verg. vs. 62, . 
Koppe, Kuinoeb, 

H. XV: eo. zegt Paulus van zich zelven: 

urw de Prdorsywoupevov gvauyyedierdar, dat hij 
zich zo beiĳjverd, er op toegelegd had, om 

het Evangelie te prediken, DiAorsjeiodar wordt 
gebruikt van iets, dat men zeer gaarn doet, 

waar aan iemand zeer veel gelegen is. Zo 

word: het adverb. PrAorsuwe ook gebruikt in 

de Gefchiedenis van Sufanna v. re. van de 
op haar verliefde Ouden: maperypouoay Prior 

orijwe xabgpepav öpav duryv. Beaufobre, 
eMakk. II: er. verg. Pshorijzos ; 3 Makk. 

IV: 15. Prdorijzerodar Kor. Vs: 9. Schleus- 
ner. 

H. XV: 24. Ik hoop bij mijne doorreis 

ute zien, xas ÓP’ Öpwv mpomerDdOyvar Ener, en 
van u daarheen begeleid te worden. Het is 
ene begeleiding toc veiligheid (Escort). 

Deze wordt srpomrogmry genoemd in ’c Apokr. 
Boek Esra III: 51. (of 53.) verg. 1 Makk, 

XII: 4. órwe srporeprwoiv durous per” bipyvus s 
_zKor. XVI: 6, 11. oKor.l: 6. Beaufobre, 

Ee 3 Schleuss 
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Schleusner , Lex. N.T. IL p. 697. — In 
dit zelfde vers vinden wij aan ‘einde de 

woorden: éav újuwv mpwrov dmo jepous ÈpumAns 
gÔw, wanneer ik mij eerst aan u een weinig 
verkwikt heb. De uitdrukking, in dezelfde 
Gefchiedenis van Sufanna voorkomende vse 
32, fchoon gebruikt van een ongeoorloofd 
genoegen ‚ mag hier vergeleken worden: 

Ouden bevelen haar den {luier weg te nem 
Örws EpmAnodwar Tou Kaddovs durys, op ne 

zij zich verfadigden aan hare fchoonheid, 
Dezelfde. El 

H. XVI: 2, wordt van Phebe gezegd: van 

yap dury smrpogarie moAduv EyevuÔy, want 
is ene voorftandfter (weldoenfter ) van ven 

geweest. Zo wordt Pinehas Sir. XLV: a 

Cof 23.) mpocarns, een verdediger, befc 

mer des volks genoemd; en 1 Makk. XI 

47+ TpSUTYTAL TAITWV heet voor allen zor. 

gen. Dezelfde. ! 

Sa EN 

e) Uit des Apestels eerften Brief aan de 
Korinthiers. 

tKor. [3 20. To jaaprupiov zou Xpisou IS 
blijkbaar de leer van den Miesfias, Het woord 

komt, 
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komt, gelijk bekend is, in dezen zin dikwijls 

voor in het Nieuwe Testament, Het beant- 

woordt aan het Hebreeuwsch STW MT 

Jef. VIII: eo, waar het * zelfde betekent als 

wet. Ook wordt in de Apokrijfen gaprupsov 
gefteld voor Zeer, doërina. Sir. XLV: 17, 
(of 31.) Ardutar Tov 'Tazwfd, Ta Kaprupiay 
zas èv vojo durov Pwricas 'Ispayd. Beaufobre. 

H. I: 26, ’Ov moor duvarosn Beaufoe 
bre verklaart dit woord van rijken, en bee 

roept zich op Sir. XXIX: 18. (of 20.) 

waar het heet: het borg blijven voor ande- 
ren dydpas duvarovs drwuae, heeft rijke liee 
den uit huis gedreven. Met de gehele plaats 
mag enigzins vergeleken worden, gelijk hij 
aanmerkt, Sir, XLIV: 1 —6ó. 

H. II: 2. ‘Ov yap Expwa, want ik wilde 
nier, heb niet voorgenomen, Judich II: 3, 

‚doch zij xpivar waren voornemens om allen 
om te brengen. Voeg er bij 3 Makk. I: 6, 
(of 7.) van daar zpiic, de wil, het beliee 
ven, Tob, VII: 12. Awinoel. 

_H. Ils 7. 'AAAa Aadouger Osou roPray Ev 

pusypiw, maar wij fpreken van de verborgene 
wijsheid Gods, (die alleen aan God bekend 
is, in het goddelijk verftand verborgen lag ) 
Musypioy, iets geheims, verborgens, dat an« 
deren niet weten „en niet weten kunnen, Tob, 

Ee 4 XI: 
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XII: 7. Judich II: 2, zo gusypiov Tus (lovàye 

&vrov, Zijn geheim plan, Sir XXil: 2. H‚ 

XXVIII: 16, 17, er. e Makk. XiIll: om 

Vooral wordt het woord gebruikt van verhor- 
gene , onontdekte waarheden, Bd. Wijsh. VI: 
22. (amoxeulw jeusypie) voornamelijk van gee 
heime raadflagen en gerichten der Godheid. B, 
d, Wijsh. II: 2o., (ôux Eyvwoay puoypiax Osu). 

H. II: ro. To yap mveuga mavrd Èpeurws 
want de Geest onderzoekt, vorscht na,.dat is, 

kent , doorziet alles. Verg. Jud. VIII: 14. (of 
13.) waar het met Aaufdaveiw, Emrymwworens 
xuravoew , verwisfeld wordt. Kwinoel. k 
H II: 14. Wuyrros de doÔpwmos òv deyerar 

T& TOU TVEUPATOS TOU Oéov. WFuyinos, een 

zinnelijk mensch, die zijne begeerlijkheden en 

driften volgt. ‘E&axohovbew ry Wuyy noemt 
het Sirach H. V: 2, en ftelt het gelijk in de 
parallelie met sropeveoda: Ev Emiluyarars wapdrage 

H.IV: 5. Kas Davepwaoer ras (Jovias Tum 

zapdwvs dit verklaart men gewoonlijk van de 
aanflagen, de plans , het voornemen der mene 
fchen. Doch PovAas drukken ook in ’% alge- 
meen de gedachten en gezindheden eens men. 
fchen uit. Sir. XXX: or, pay dws Eis Avsryw 
Tuv Vuyuvoov, za ren OAnlys ceaurov év (Jovay 
gov, kwel u niet met treurige gedachten en 
bekommerende denkbeelden. Sch/eusner. ‘Emax 

vas 
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voe is niet enkel Jof, maar ook beloning, verg. 

B. d. Wijsh. XV: 19. waar het met SvAoysz 

voorkomt. Awinoeb. 
H.IV: 13. ‘Qs mrepixadappara Tou Kor pkou 

Eyeunbuper, mavruv mepa êws pri. Mer 

de eerite uitdrukking ws mepsxadapgara (67 ) 

vergelijkt Beaufobre, de plaats Sir. XXVI: 
28. (of 33, 34- ) wier flot wel, wat den zin 

betreft, met de onze overeenkomt; doch ten 

aanzien van de uitdrukking ( oxvfZadu duo ) 
beter met Fil. III: g. overeengebragt zoude 

kunnen worden. Het andere woord mepnbyuz 
ontvangt zijne opheldering uit Tob. V; 18. 

Cof 24.) daa mepnlnja Tov masdrou uuw 
yevorrw, het geld moet een offer worden (men 
moet het gering achten en gaarn overgeven ) 

voor onzen zoon. De zin is derhalve deze: 
wij Apostels worden zo gering gefchat, dat 

men ons waardig houdt om voor anderen opge- 
of= 

(67) Ammonius, de adin. vocab, differentia p. 143. ed. 
C. F. Ammon. xafapwarz Tw ptra To zarapdmas 

aropperrovjwoa. Evenwel wordthet woord ook van 

menfchen gebruikt, die bij ene pest, of andere 

ziekte den Afgoden als een zoenoffer geheiligd 

worden. Zie het geen in de noot bij de aangehaal- 

de plaats van Ammonius uit Thomas Magister en 

gen Scholiast van Ariftophanes wordt bijgebragt. 

__ Neemt men deze betekenis hier aan, dan past de 

van Beaufobre uitgekozene plaats hier geheel niets 

Ee 5 
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offerd te worden. Menke, Kuinoel , Schleus- 

ner, Lex. N, T. in voce mepibypa. Mlgen, 

ad loc. Tobiae, Men vergelijke ook Hefjchit, 

glosfae facrae, ed. Ernesti p.228. metdetot 

deze glosfe behorende aanmerking van den uit- 

gever: desgelijks over mepibyja Biel, Thef. 

Philol. KIL p… foo, Tote 

H. V: 3. Hoewelafwezig naar het lichaam, 

nogthans tegenwoordig met den geest jy — 

wexpina, heb ik reeds befloten (bij mij zelven _ 

geoordeeld). Zo komt xpwew voor 3 Makk, 

I: 7. (6.) éxpwe Tas mAnriov moÂers Ereddur 

mapanaherdt. hij befloot om tot de naburige 

fteden te gaan enz. Schleusner: zie boven de 

aanmerking op 1 Kor. Il: 2. 

H.V: 11. Tosovrw puyde cuverdser , met zulk 

enen zelfs niette eten, datis, gene vertrouwe 

de gemeenfchap te hebben, Op deze wijze 

wordt ook het woord cuvdeurvos gebruikt 

Sir. IX: 16. (of 22.) dvdpee Oizauor Eswoar 

guvderrvor cou, rechtfchapene mannen zullen 

uwe dischgenoten, dat is, uwe vertrouwde 

vrienden zijn, verg. vs. 15. Schleusner. — 

H. VI: 4. Tourous nabiËere, zetter dezel- 

ve, Het woord wordt hier tranfitive genomen 

Cfedere facio, colloco.) zo ook Sir, X: 14» 

XI: 1. Xi: 1e. Menke, Kuinoel, 

H, Vl: 11, En dic waart gij zommigen, 

maar 



per APOCRIJFE BOEKEN pes O. T. 443 

maar gij zijt afgewasfchen, gij zijt geheiligd, 
gij zijt gerechtvaardigd. (dixauwdyre) Wan- 
neer men deze laacfte uitdrukking tot de zes 
delijke verbetering brengen wil, gelijk zeker 
ook gefchieden kan, zo dient de plaats Sir, 

XVIII: 225. tot opheldering, waar het heet: 

en mewge éwe Ôzvarou Òsarwinvar, ftel uwe 
bekering niet uit cot aan uwen dood, 

H. VII: 26. Asa ryv èvecwrav ävayuas 

wegensden aanftaanden nood, ongeval. 'Avayzg 

komt overeen met het Hebr. *%$, en wordt 

dikwijls gebruikt van droevige wederwaardig= 
heden; onder anderen ook Tob. III: 6. be= 

vrijd worden 7ys &vayzye, van den nood, 
gMakk. 1: 16. ry êveowon avayxa. Kraufe, 

Schleusner, verg. ligen, ad loc. Tob, als ook 
de Epift. Jerem. vs. 37., insgelijks Luk. XXI: 
23. (en Kwinoel-t. d. pl. p. 6c.) 2 Thesf. 
UI: 7. in welke laatfte plaats het mer bAnlus 
verbonden wordt, 

B. VII: 37. Die deze wereld gebruiken 
we jay Karaypwpevor, als gebruikten zij dezel- 
ve ziet. Karaypaonat betekent niet alleen 

abuti (in malam partem genomen) misbrui- 
ken; maar juist als het Latijnfche abuti (Câ- 
eero, de Nar. Deor. II, 6o.) gebruiken, 

den nutte maken in ’talgemeen. Dus komt 

het nier alleen bij Griekfche ongewijde fchrij- 

vers 
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vers voor, maar ook 3Makk, V: 22. xas bu 
durws Eis ÜTvOv KATEKPYTAITO Toy Ypovor Tus 

vuxros , Zij hadden den tijd des nachts niet tot 

flapen gebruikt. Vergel. 2e Cor. IX: 18, 
Schleusner. 

H, VII: 35. ’AAaa spoe ro Evoyypov vat 
Eumrpooedpov Tw xupiw GmTepiomaarws, Voor 
Zumpocedpov lezen vele Codices #umapedpov, 
Het is hier de plaats niet om te onderzoeken, 
welke lezing de beste zij: éumpoaedpov geeft 
intusfchen een’ goeden zin: het duidt aan den 
ijver in ene zaak, waar mede men zich bezig 
houdt. (valde affiduus.) Zo wordt het fub= 
ftant. srpooedpia gevonden 3 Makk. IV: 15, 
Eyevero ú dmroypaDdu mera pixpas omoudys vat 
Dihoripou srporedpias, de opfchrijving gee 
fchiedde met ene bittere (uit verbittering 
voortkomende) vlijt, en eerzuchtige , zeer 
naauwkeurige zorgvuldigheid. Verg. 1 Kor, 
IX: 13. (orpooedpevovres) Schleusner: zie 
ook deszelfs Lex, N.T, IL, p.zii. — — 
Het adverb. dmepiomruorws, hier op ’*t einde 
van ‘tvers voorkomende, betekent zo veel 

als gerust, ongeftoord , zonder verftrooijing. 

Zo vinden wij het adjeêt, dzrepiomagos Sir. 
XLI: 1e o dood, hoe bitter zijt gij dvòps 
dmepimagw, voor den onbezorgden man, en 
dien, welken alles gelukt: tegen hem wordt 

Ve 
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Vs. 2. overgefteld zrepsomropevoe mept mavrwv. 

Beaufobre, Schleusner , Lex. N.T, L p. 259. 
in v. 

H, VIII: 3, Doch wanneer iemand God 

lief heeft, évros Eyvwsas òm’ dvrov. Beaufs- 

bre zoude wel willen vertalen: die is bij God 

aangenaam, wordt van hem geacht, geroemd, 

Hij maakt gebruik van de plaats B. d. Wijsh. 

IV: £., waar het van de deugd heet: ór: zag 

mapa Oew ywerverar, Kas Tapa dvrpwpois, zij 

is zo wel bij God als bij menfchen bemind , 
geacht. 

H. VIII: zo. ’Ey ddwAerm xaranepevor. 
‘Eydweiov is zeker een Afgodstempel. Zo 
komt het woord voor 1 Makk, I: 47. X: 83. 
Bebduywy To Eudwderov dvrwv. 3 Boek Esr, 
II: 9. Kraufe, Kuinoel, 

H.IX: 13. ‘Os ra epa Epyalomevor, de 

offerende Priesters. De fpreekwijze &pya 
Oeou of zupsov berekent fomtijds den gehelen 
uicwendigen eerdienst, 3 Boek Esr. V: 58, 
Schleusner. 

H. IX: 26. 'Eyw rowvv óurw Tpeyw we bur 
adydws , ik loop dan dus niet als op tonzekere. 
Het woord 4dyAws, maar ééns voorkomende 

in het Nieuwe Testament, wordt opgehelderd 
uit a Makk, VIl: 34, waar &dwAa Zamides 
vergeeffche verwachtingen, met garyv, ver- 

geefsch 
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geefsch (frustra) worden famengevoegds 
Schleusner, Lex. N. T, in ve 

H. X: 8. Kas émecov, en er vielen, dat iss 

flierven, kwamen om, Zo wotdt rumrew ge= 
bruikt 1 Makk, XI: 74. er kwamen van de 
Heidenen ten dezen dage om bij de drie dui- 
zend man. Beaufobre,. 

H.XI: 6. ’E: yap óv xaranadumrerar ú 
yuwm, wil zich ene vrouw niet bedekken , nae 

melijk her hoofd en gezicht met enen fluier. 
Gefch. van Sufanna vs. 32. zij bevolen haar 

zich te ontdekken, úv yap zaranenahvpupeng 
want zij was gefluierd. Beaufobre, 

H. Xi: er. De een is hongerig, ée dé 
pebvers de andere zat. Men behoeft dit juist 
niet van dronkenfchap te verftaan. Het heet 

genoeg drinken tot vrolijk wordens toe 1 Makk, 
XVI: 16. Het woord melvorew wordt op 
gelijke wijze gebruikt Sir. Is 16, (of 24.) 

van de wijsheid: zij verzadigt hen van hare 

vruchten. Beaufobre, Kuinoel, 
H. XV: 32h. Laat ons eten en drinken == 

want morgen fterven wij. Juist zo fpreken 

ook de ondeugende B. d, Wijsh. Il: 6. En 
met de Apostolifche waarfchouwing: laat u 
niet verleiden ; kwade famenfprekingen bedere 
ven de goede zeden: kan men vergelijken 
Be d. Wijsh. IV: 11, 12. Beaufobre, 

4 H, 
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H.XV: 52. 'Eyáropw (ypovw) plotslijke 

Zo wordt het adjecte dyspys ook voor een heel 

kort tijdftip gebruikt, 3 Makk, V: 25. verg. 

49. H. VI: 29. Schleusner. Zahmer yap; 

zou ós venpor EyepÔyoovrar: hier duidt zes de 

felheid aan, waar mede zulks gefchieden zal: 

zo dra de bazuin klinkt, zullen de doden op- 

ftaan. Verg. Judith XVI: 14. Kraus. 
H. XV: 54. Kereroûn ó Öavaros, de dood 

is verflonden, vernietigd. Sir. XXIII: 16: 

Cof 22.) Wuyn epn ús mup xaropasvov, bu 
za ofBscÔy Ews àv varamoïn, de driftige is als 
een brandend vuur, dat niet gebluscht worde 

voor dat het zich zelf verteerd heeft. Beauf/obre, 
H. XV: 55. 'Eidores, órs Ó nomos Öwv óuw 

tot Kevag Èv Kuplw, Wetende, det uw arbeid 

niet ijdel, zonder gevolg isinden Heer. Vergs 
B. d. Wijsh.I: zr. órs Pieyma Aafparov uee 

voy òu mropsvera; een in ’t veroorgen gefpro- 

ken woord zal niet vergeefs, zonder gevolg ; 

weggaan. Jef. LXV: 23. in de Alexandr. Ver. 
taling. Beaufobre. 

H, XVI: 13. Staat vast in ’ geloof — 

dvòpiéeste , zijt manlijk, dapper, ftandvastig. 
Het woord komt in het Nieuwe Testament 

maar eenmaal voor. Her fluit in zich de vast- 
__houdendheid aan de belijdenis ea de ftandvase 
| tige gehoorzaamheid aan de leer des Evange= 

| lies. 
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lies. Verg. 1 Makk. Il: 64. ieyvrare vas 
dvòpiëeade Ev Tw vore Kuinoel, Schleusner , 
Lex. N. T, L ps 193. in Ve 

$ 19, 

f) Uit den tweden Brief aan de 
Korinthiers. 

a Kor. I: 8. ‘Or: zal’ úrepf3oanv EfBupye 
Öejzev, dat wij buitengemeen bezwaard zijn 
geworden, Paulus heeft buiten kijf het oogop- 
gewelddadigheden en vervolgingen, welke hij 
had moeten lijden. In dezen zin wordt (Japu= 
very gebruikt Sir. VIII: 15. (of 18.) wandel 

niet met den onbezonnenen op den weg, op 

dat hij u geen geweld aandoe, niet mishandele. 
Beaufobre. 

H. II: 6, ‘Ixavov rw rosovrw ú Emir 
dury ú úmro Twv mrheiovwv , Hem zij deze door 

de meesten (hem ) toegevoegde ftraf voldoen= 
de. ‘Emira, welk woord bij de ongewijde 

fchrijvers ene andere betekenis heeft, (eer) 
komt even alsin deze plaats voor B, d, Wijsh. 
II: ro. ó: de doefders nala EAoysravro EEaus 
ci êmirijziar , de ondeugenden zullen de ftraf 
ontvangen , welke zij uitdachten. Kwinoel, 
Schleusner, Lex, N. T. I. p. 886, 

H. 
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_H. II: 17. Want wij zijn niet, gelijk ves 
len, xamysvovres Tov Aoyov Tov Öeou, welke 

de goddelijke Jeer wervalfchen. Karmyùos is 

eigenlijk een kleine koopman of kramer, die 
ligt verleid wordt, om gewinshalve waren te 
vervalfchen, of in maat en gewigt iets af te 
korten. Verg. Sire XXVI: 29. (of 35.) 
Beaufobre. Het is dus in den grond hetzelf- 
de, * welk H‚, IV: 2. dus uitgedrukt wordt: 

ude dodouvres Tov Aayov Tov Ösov, verg. B, 
d. Wijsh. VII: 13. (3. is een drukfout) &do- 
Aws re êabov, aPlovwe Te meraddwjr , roy 
srÄouroy &uTys Òur droxpumrojuct, onbedrieges 

lijk heb ik ze (de wijsheid) geleerd , zonder 
nijd geef ik ze weder: haren rijkdom verberg 
ik niet. Dezelfde. 

H. IV: 17. Bapos doëge, een gewigt der 
heerlijkheid: (Zupos ftaat het naast over tegen 
3AaDpov Tus OAnbews, ligte verdrukking: hee 
berekent echter in *t algemeen het grote, uit 
nemende der hemelfchesheerlijkheid, Dus is 

1 Makk. IT: 17. (of 18.) ôyAos (Bepus, een 

groot, talrijk, magtig krijgsheir. Dezelfde, 

H. V: 1. °T èmryeros újawv buit mou ouyvous, 
ons aardfche huis des tabernakels, of der woe 

ning: en vs. 4. Ha yap Öt òvres èv ru oxyver, 
wij echter, die in dezen tabernakel zijn, In 

het Boek der Wijsheid H, IX: 15, worde 
| Ff het 
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het menfchelijk lichaam insgelijks vo yewdeg 

exqvós genoemd. Kuinoel, verg. Schleusnery 
Lex. N.T. II p. 856. Biel, Thef. Puli 
II. p. 283. 

H.VI: 5. ’Ey deypumrwaus ; desgelijks HL, 
XI: 25. Dit woord kan allezins in ’ alges 
meen betekenen nachtwaken , flapeloosheid, 
Entusfchen wordt evenwel de zin krachtigers 
wanneer men het van azgffige zorgen en bie 
kommernisfen verftaat, welke de menfchen 

niet toelaten te flapen.* Sir. XXXIV: (of 

XXXI:) 1. &ypurva mAovrou Euryver cdj 
xas, angftige zorg, wegens rijkdom vereert 
het lichaam, H.XLII: 9. Cof-1o.) beyarip 
âmronpudos deyporria, vaa ú pmepijva hory àÔP 
sa ùmvov, waar het ene lid des verfes het afs 

dere verklaart. Ne verg. Dreja 
der, Spicil. Lex. in v. 

H. VI: 16. Ek wil rider hen woner, zú 
Zutepoturyow,. en wandelen , omgaan, dât 
is, daar tegenwoordig zijn. Sir. XXIV: & 
zegt de Wijsheid: in de diepte des afgronds 
heb ik gewandeld ( agenten — mij op- 
gehouden. Beaufobre, 

H. VI: 17. Ka &xabaprov jy irreald, 
en raakt Zet onreine niet aan. ’Axclaproy is 
hier alles, wat tot den afgodsdienst behooft, 
zMakk, X[II: 48, en hij wierp uit dezelve 

(de 
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(de flad) uit macer drafapoiy, alles wat 
den afgodsdienst aanging ; (verg. vs 47.) 

“geen v. 50. 7& wiecpar& genoemd wordt, 
Beaufobre. Verg. ook H. VIT: 1. modvopoês 

en daar bij 3B.Esra VIII: 85. en 2 Makk, 

V: 27. Schleusner, Lex. N.T. IL p. 16ï. 
H. VII: 15. ‘Oe gerz Pofdou na Tpopmot 

2dekaale avrov, gelijk gij hem aangenomen 
hebt mer vrees en beven, dat is; met groten 
eerbied. Tob, XII: 6, naar den Latijnfchen 
teksr: Cin *% Gr. ontbreken de woorden 
prijst hem met vrees en beven, Zo ook Efef,. 
VI: 5. (verg. met opzicht tot den zin Filip. 
MH: 29.} Ook ontvangt Filip, II: 12. hier 
uit enige opheldering, waar door deze fpreek- 

wijze ene uit eerbiedigheid voortkomende 
naauwkeurige zorgvuldigheid wordt aangé- 

duid, 
H. Vill: 4. Mera odds mapandireus ; 

met veel bidding — op het dringendst. Verg. 
VS 17. Àoya: mapaxìycews TMakk. X: 24e. 
Jmeekfchrift. Je C. F. Schulze td. pl. 
Schleusner, Lex. N. T. p. 405. rub xapid 
kas Tyv Kaiwwvtar Tys dvarovsus. Ararovia is 

hier een gefchenk, of ene fameling voor be- 
hoeftigen ; ene kollecte. Het woord heeft 

Ene zeer uitgebreide betekenis, bij voorbeeld ; 

EMakk, XI: 58, zer degenen dwru ypuoie 
| Ff a Hét 
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ara wai danovay betekent het, volgens den 

famenhang, een tafelfervies. Beaufobre. 
H. Vilt: 7. “AAA dorrep êv mavr: mepicoeven 

Te — Íva KL EV TUUT TH KapITI TEPITTEUNTE 

maar gelijk gij in alles overvloedig, uitftee 
kend zijt — zo munt ook in deze weldadige 
heid uit. Verg. Sir. XIX: 24. (of 20.) 
waar mepioreuwv Èv Ppovyoer, die veel verftand 

heeft, wordt overgefteld tegen den úrrwuse 
vos ty ouveoei, den man van gering doorzicht, 
Schleusner, Lex. N. T. IL, p. 50. | 

H. VIII: 23. Het zij onze broeders, zij 
zijn afgezanten der gemeenten, doa xpisus 
ene eer van Christus: mannen , welke 

Christendom eer aandoen, Op ene gelijke 
wijze drukte Sirach zich uit H. XLIV: # 
a. laat ons loven de beroemde mannen, en 

onze vaderen in orde van de opvolging des 
geflachts: moAAyv dofar Exricev, (of naar de 
verbetering van Grotius: Eurycaro) ó KUpIE, 
grote eer: heeft zich de Heer (door hen) 
bereid. Beaufobre. ® 

H. IX: 8. Tara durapserar Eyovrec, dat gij 
in alles genoeg hebt. 'Aurapxsia betekent hier 
niet de inwendige tevredenheid des gemoeds, 
maar een genoegzaam bezit van het geen men 

nodig heeft. Sir. XL: 18, Ey Zurapzovs 
Epyarov yòunavÒycerau, aangenaam is het le 

ven 



prR APOKRIJFE BOEKEN pes OT. 453 

ven des arbeiders , die zijn inkomen heeft. 
Dezelfde. 

H, Xl: 29. Tis oravdadiËerass Kar ôuK Eyw 
mupoujua: ; wie wordt geërgerd ‚dat ik niet bran= 
de 2 Tlvpouoôa: wordt van hevige gemoedsbe= 
wegingen gebruikt, bij voorbeeld van toorn, 
a Makk. IV: 38. X: 35. XIV: 45. 

H. XII: 7. ’Edoôy or crohod Ty caput, dy= 
yehos caruv, iva je KohaPiln, mij is gegee 

ven een paal (Sir. XLIII: 19. of 23. zie Biel 

ìn v. ) in het lichaam, een bode des Sartans , 

op dat hij mij floeg. Deze moeilijke plaars 
wordt, gelijk bekend is, op zeer verfchillen- 
lende wijze verklaard, Die uitleggers, wel- 
ke de uitdrukking des Apostels van ene krank= 
beid, of van ene of andere hevige lichames 
lijke {mart verftaan, kunnen zich beroepen 

op Sir. XXX: 14. waar een, die door ene 
fmartelijke krankheid lijdt, peasrywievos 
Bis cwjua durov, gegefeld aan zijn lichaam ge= 
zegd wordt, verg. ook H.XL: g. Schleusner 
en J.C. F. Schulze (zie Beaufobre op Mark. 
UI: er. en de van hem aangehaalde plaat- 
zen, desgelijks Schleusner, Lex. N,T. II, 
p.82. in v. magië.) 

H. XII: ro. ’Ev ófpsow, in befchimpin- 
gen of mishandelingen, die men mij uit moed- 
wil aandoet. Dus worden Sir. X: 6, (of 

E£j3 10.) 
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10.) ipya úfdpewe met diya verbonden. 
Verg. ook H. XXI: 4. (of 5.) Schleusner , 

Lex. N. T, IL. p. 1144. Biel, Thefaur. Philol, 
in v, T. IL p: 40% 

H. XIl: 15. ’Eyw de dieu demaryow, vas 
Enduravylyowjar Ömep Tuv Vuywv òpwv, doch 
ik wil zeer gaarn (alles wat ik nog hebbe) 
er aan geven, ja zelfs mij zelven verteren, 
opofferen voor u, Het woord dumaverp wordt 

van het verteren van levensmiddelen gebruikt, 

Judith XII: 4. uwe maagd êv demravyre ra 
óvra pet’ tov, zal niet verteren, wat ik bij 
mij beb. (Verg.:vs. 3. Exdeumen) Beauföbre, 

H. XIII: 9. Xaupoper yap, órav ijneis de 

gÔevwpev, djatis Oe duvaros úre. Wij verheugen 
ons, als wij zwak zijn, gij daarentegen fterk 
zijt. Wil men het woord dobevem met Beaufde 

bre van lijden en wederwaardigheden , van treu= 
righeid en bekommernis verftaan, zo kan 

men, op zijn’ voorgang, de plaats 1 Makk, 
I: 26. vergelijken, waar het heet: de voor- 
ftanders en oudften zuchteden, srapbevor zog 
veuvicnor wadevyoavy jonge dochters en jonge- 
lingen treurden, gs. 

$ 20, 
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S 20, 

ge) Uit de kleine Brieven van Paulus, en 

wel «) aan ganfche Gemeenten, de 
Galatiers „ Efefiers , Filippiers, 

Kolosfers en Thesfalonikers. 

Gal. I: 6. Tavualw, ört óurw Tuyeus 
merarideode dro Tov Kaderavros Üjnde, kT. Do 
het verwondert mij, dat gij u zo ras afkeert 

Cafwendt) van enz. Verg. e Makk. VII: e4. 
erabepevov àmo Tuv marpwy vojwv, die zich 
af keerde van de vaderlijke wetten. Schleusner, 
Lex. N. T. IL. p. 127. 

H. I: 13. ’Hxovoare ‘yap Tuv êjauv dvacpo- 
Oyv. x. 7. Às 'AvaspoDy, wandel — in ° zuie 

ver Grieksch zeldzaam , gebruikt van het gedrag, 
de levenswijze en zeden des menfchen; dva- 

vepo@us, Cons. Hefjchii, Gosf, facr. ed. Ernesti 
p.17. Tob. IV: 14. worden dvaspoPy en 7u 
Epya met elkander verbonden, e Makk, V: 8, 
vann bvagpoPy, kwaad, flechtgedrag. Zo komt 

het dikwijls in ’ Nieuwe Testament voor, 
bij voorbeeld, Efef. IV: 2e, Hebr. X[II: 7. 

aPerr. Is 18. Jak. III: 13. Koppe, Kuinoel 
p. 128. 

H. II; 5. ‘Ove âude orpas dpav Eager, 
Ff 4 wij 
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wij weken hen niet, gaven hun niet toe, Het 
woord &xw komt alleen in *t Nieuwe Testa- 
ment hier ter plaatze voor. Verg. ter ophel- 
dering B. d. Wijsh. XVIII: 25. rouroug &i&ev 

ö òAobpevwy, hen moest de verderver wijken. 
Schleusner, Lex. N. T. IL p. 675. 

H. III: 1. O gij onverftandige Galatiers! 
mis òpas êfdacxave , wie heeft u betoverd, 

verblind, verleid? of ook: wie heeft u be= 

nijd, u uw geluk misgund ? — dat gij der 
waarheid geen gehoor geeft? (Zaaxavw komt 
in de betekenis van misgunnen voor Sir. XIV: 
6. (gelijk hier met een’ accufat., anders heeft 

bet bij zich een dativ,) rou fdaaxaiwovros éau= 
zoy ÒuK Est movyporepos, er is geen erger dan 

die gene, welke zich zelven niets goeds gunt, _ 

verg. vs. 8. en Pacrxaya zijn begochelingen 
B. d. Wijsh. IV: 12. (Jecxana yap Paviorys 

Tos Gjuavpor Tu KaAa, want de begochelingen, 
verblindingen der zonde bederven het goede. 
De laatfte betekenis (van begochelen, ver= 

…_ 

blinden) verdient hier de voorkeure Beag 
fobre, Koppe, Kuinoel. 

H. V: 7. Tu ömas dverobes wie heeft u 
opgehouden, dat gij der waarheid niet gehoore 

gaamt? ‘Avaxorrw, welk woord in ’t Nieu» 
we Testament alleen hier gevonden wordt, 
berekent ophouden, terughouden, B. d. Wijsb. 

XVII: 
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XVIII: 23. dwezobe rv òpyuv, hij hield den 

toorn op. De lezing 2vexave zal wel uit ene 
glosfe ontftaan zijn. Kuinoel, Schleusner, Lex, 

N. T, in ve | 
H. VI: 1. ’Aderdor, Ear zar mpoarddn 

dvpurros èv Tie Tapamropars Luther: lieve 
broeders, zo iemand van enefeil overijld wordt. 
Koppe meent wel, dat het denkbeeld van 

overijld worden eigenlijk niet ligt in her woord, 

Doch de plaats zelve, door hem bijgebragt, 
B. d. Wijsb. XVII: 17, leide tot dit denk- 

beeld: re yap yewpyos úy Tie, ú mous ú 
war Epypsav èpyarne loxduv, rpoAnPders yv 
duozhuurov bever Gvaysnv, hij mogt een ak- 

kerman, of herder, of arbeider zijn, die in 

de woestijn arbeidde, overhaast (plotslijk aan- 
gegrepen) moest hij dragen den onvermijdelije 
ken nood. Er wordt gefproken van de plors- 

lijk opkomende Egijptifche duisternis, verg. 
vs. 15. op her einde: de@vsdros yap durors var 

Ampoodouyros Dofdos Emyddev , want hen over- 
viel ene plotslijke en onverwachte vrees. 

(Verg. 1 Thesf. V: 3., en Auinoel, t. d, 
plaatzen. ) 

H. VI: 9, Laat ons in weldoen niet ver« 
tragen, want op zijn’ eigen tijd zullen wij 

oogften jy Endvojsvor. Luther: zonder op- 
houden. Hij maakt het dus berrekkelijk tot 

Ff 5 : den 
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den oogst of de toekomende beloning, Beter 
verbindt men het met *t goeddoen, en vertaalt 

mer Koppe, wanneer wij niet nalaten, niet 
moede worden (in weldoen ). Dus wordt het 
woord onder anderen ook inde Apokrijfen ge- 

bruike 1 Makk, II: 17, hoe kunnen wij, 
daar wij zo weinige zijn, tegen een’ zo groten 
hoop ftrijden? xas wjaeis Endedvpuele dovroupreg 
eypepov, vooral daar wij afgemat zijn, vere 
mies wij heden niets gegeten hebben? Verg. 

H. X: 82. het flaat dus geheel parallel mee | 
Ennanwjheve 

_H. VI: 17e Verder, niemand doe mij moei 

te aan: éyw ‘yap Ta Srymara Toy KUpsov “Iyrou 
ëy rw owjart jou Pasxlw, want ik drage de mert 
Jittekenen vanden Heer Jefus aan mijn lichaam. — 
Errypara Zijn tekens, welke men lijfeigenen — 
flaven inbrandde, foms ook wel tot ftraf: — 

doch in ‘calgemeen, om hen daar door kene — 

baar te maken, en hun ontvluchten te verhine 

deren. Zo heet het 3 Makk. II: ag. dat de 
Koning Pcolomeus bevolen had, de opgefchre= 

vene Joden yepaaoerder, zat ra mupas 15 ro 

wpa Taparnju Atovurou zicaoPuidw, teteke- 

nen door een met vuur in ’c lichaam gebrand — 
eiloofblad, ’ welk het teken vanden Wijngod 
was. Vermits nu zulk inbranden pijnlijk was, 

en het ingebrande teken tevens de flavernij 
aan 
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aanduidde ; zo wil Paulus zeker zeggen, dat 
hij aan zijn lichaam de fporen der mishandelin- 
gen, wegens het Christendom geleden, droeg 
als een bewijs, dat hij een echt dienstknecht 

van Jefus was. 
Eff.M: 6. Hij heeft ons medeopgewekt, 

vat cuvenalioen Ev Tore &moupaviois fe, Tomois, 
en gezet in de hemelfche, dat is, oorden of 
woningen. Zo wordt God e Makk, III: 39. 

genoemd ö rv xaromiav &movpavov Eyuv, 
welke ene hemelfche woning heeft, Koppe, 

H.ll: re, "AmyAAorpiwjaevor Tue modsrerag 

zou ’Iopayd, vervreemd van de inrichtingen en 

voorrechten des Israëlicifchen ftaats. 2 Makk. 

IV: 11. zijn &: vajuijaor odsrsiai , de werrifche 

inrichtingen in den ftaat; en H. VIII: 17. is 
arpoyoviny moArreia de van de voorouderen her- 

komftige ftaatsgefteldheid, met alle de voor- 
rechten en goederen, die zij had, Koppe, 
__H. UI: 2, Wat is # ósxovopsa Tus Yapsros rou 

Oeou ys doferoye por kig Ömas? zeker de inriche 
ting van het door God den Apostel toever- 

trouwd ambt, of dit ambt zelf. Dus worde 

ixovopia van een ambt gebruikt Jef. XXII: g. 
En ósxovogeiv in ’t algemeen voor morsicÂzi, 
8 Makk. III: o. Dezeifde. 

H. IIi: 3. ’Ewar ra &lvy cupmsroya Tus 
êrayyeliag durou, op dat de Heideaen ook 

deel 
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deel hadden aan de van hem beloofde zaligheid. 
Het woord ovjujteroy os, het welk ook H. V: — 
7. voorkomt, wordt verder in het Nieuwe 
Testament niet gevonden, als ook niet in de 

Alexandr. vertaling. Hec werkwoord cugje- 
reyswlezen wij a Makk. V: 20, Schleusner, 
Lex. N. T. IL, p. 956. 

H. II: 15. ’ES óv aca marpia èv òvpas 
vois Hat Ems yu Óvopalerars, van welken het 
geheel gezin (geflacht ) in hemel en op aarde 
genoemd wordt. Ilarpiz is buiten twijfel — 
familie Judith VII: eo, haar man was Manasfe — 

Tus Pune kurys, vas Tus marpias durye, van 

haren ftam, en van hare familie, Beaufobres 
H. IV: 14. ‘ea pners djev vymior, vÀus — 

Owrulopevor var mepiDepopevar mavrt Gverw Tug 

Òdaczakias, dat wij niet meer kinders zijn, 
die van de golven gedreven, en heen en we= 
der geworpen worden door elken wind der — 
leer. Het woord Aupaws ventilo, wordt 

even zo gebruikt Sir. Vs: 9, pay Aunpacr èv raus 
mi ve , laar u niet drijven door elken 
wind, waar ter verklaring bijgevoegd wordt: 
za py mopevou év Tay &rpamw, Een volg 
niet elken weg, dat is, billijk niet, neem 

niet aan elken ftelregel, elke wijze van doen, 
hoedanige zij ook zijn moge. Schleusner. 

H. IV: 27, Myre didore roroy Ta drafdos 
Aa 

„ 



pe APOCRIJFE BOEKEN pes O.T. 46t 

As geef den lasteraar gene plaats, dat is, 

leent hem uw oor niet, geef geen acht op 

hem. Sir. XXXVII: 12. xas iarpa dos roe 

mov. Kuinoel, 
H. IV: 29, Geen aanftotelijk woord ga 

over uwe lippen, maar al wat nuttig is tot 

flichting, iva dw xapw ross &xouovos, op dat 
het welgevallen geve (aangenaam zij) den 
horenden. Xeapss wordt wikwijls van aange- 
name, bevallige reden gebruikt. Zo ook 
Sir. XXI: 16, de rede van enen dwaas is als 
een last op den weg, doch op de lippen des 

verftandigen Zvpelyoeras Kapis, wordt beval- 
ligheid gevonden. Koppe. 

H. V: 2. Wandelt in de liefde, gelijk 
ook Christus ons heeft lief gehad, en zich 
zelven overgegeven tot ene gaaf en offer aan 
God , Eis rmv Evwdrss , tot enen lieflijken 
reuk, dat is, welke God aangenaam, welgee 

vallig is, Deze van den reuk der aangeftoke= 
ne verftukken bij het offeren ontleende {preeke 

wijze (Gen. Vil: ar. Jer, XX: 41.) bee 
tekent het aangenaam, welbehaaglijk zijn bij 

God. Judith XVI: 16. Sir. XXXII: (of 
XXXV:) 6. (verg. H. XXXVIII: 11. de 
gaaf des rechtvaardigen maake den altaar rijk , 

za ú Euwdiu durys Bvavrs: Hlugeuv, en haar 
lieflijke reuk is voor den Allerhoogtten, dat 

is, 
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is, is Hem aangenaam. Dit wordt vs. 7. zofie 

der beeld dus uitgedruke: Ovore dvdpos Aruasols 

deny. 
H. V: 11, Hebt gene gemeenfchap met 

de onvruchtbare, verderflijke werken der 

duisternis, jahor de nar EAeyyere, beftrafts 

berispt ze veel meer; ontdekt door uwe bee 

ftraffing, en door uw gansch gedrag derzelvet 
fchandelijkheid, Zo beklagen zich de godlos 
zen over deh vromen; den rechtvaardigen; 

B. d, Wijsh. II: 14. Eyevero vfjumw êre ëÀeyyól 
Evvorwov úfwvys hij beftraft,. berispt (cenfoe 
enim eft) onze overleggingen. Beaufobre,. — 

H. VI: 4. Gij vaders, pui mapopyiëere rä 
vexva Öpwvy behandelt uwe kinderen niet 
hard, — maar voed: hen op in de lering zat 

pover xupiou, en een den Here welgevallig 
gedrag. Sir. III: 16. ó zrapopyiluv Tuv jaerepag 
die zijne moeder hard behandelt. Noubersa 

‚wordt van de zedelijke verbetering gebruike 

Judieh VII: 27. êus vovbsorer pasryos Kuprogs 
Verg. ook B. d, Wijsh, XVI: 6, Schleusner, 
Lex. N. T, IL, p. 444. en 214. 

H. VI: 11. ‘Eydvoacfe ryp zravordsav ro 

Öeou, srpos To dvvaolar üuas gyvar mpos TaÂ 

puebodesas Tou drafdohou, doet aan de wapens 
tusting van God, op. dat gij beftaan kunt te- 
gen de listige aanvallen des Duivels, Alle uite 

druk- 
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drukkingen uit den krijg ontleend. Tlevordrzs 

de gehele wapegrusting, de wapenen famen 

genomen. Zo wordt het woord gebruikt Sir, 

XLVI: 6. (of 7.) in het verhaal van Jofuas 
op dat de Heidenen gewaar wierden zavorAsay 

&vruv, hoedanige wapenen zij (de Israëllers 
hadden. Verg. ook 1 Makk. XIII: 29. Sryvas 
ftaan in den flrijd, zo vechten, zo den 

vijand tegenftand bieden , dat men de overwin 

ning behaalt. Sir, XLVI: 3. (of 4.) ris mpos 
tepov kurov óurws èn; wie heeft voor hem zo 
(met zulk een gevolg) geftreden ? (verge 

rMakk. IV: 18. Menke en Kuinoel bij die 

vs). Mebodera: zijn krijgslisten van den vijand 

in den oorlog. (yaebodo: 2 Makk, XI: 18, 
Beaufobre, Koppe, ’Avshafdere vs. 13. is inss 

gelijks een woord; * welk van het aantrek. 
ken der waäpenrysting gebruikt wordt Jadich 
XIV: 3. 2 Makk, X: 27. XI: 7. Kwinoel. 

H. VI: 18. 'Ey mavr: zaupo, dat is, ore 
der alle omftandigheden. Verg. 1 Makk. XII: 
11, waar de Joden in hunnen brief aan de Spare 
tanen verzekeren, dat zij zonder verzuim 

C&draderrrus ) ten alle tijde, op hunne feess 

ten, en anders op gepaste dagen voor hun 

baden, Beaufobre, 
H. VI: 24. De getade zij met allen, wel- 

ke onzen Heer Jefus Christus liefhebben, èv 
ip. 
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äDbupriu, in zuiverheid — oprechtelijk. Zo 
komt het woord voor B. d. Wijsh. II: ag, — 

God heeft den mensch oprecht gefchapen, en — 

H. Vl: 19. of ook beftendig, onverpoosd 
C&@pbaproe , onvergangelijk , B. d, Wijsh. 
XlI: 1. XVIII: 4.) Koppe. 

Filipp. Il: 23. Euveyonu de Ex Tuv duoy 
ik ben tusfchen beide iz gedrang. Verg. Be 
d. Wijsh. XVII: 11. cuveyomer Ty cuverdye 
cet, van een kwaad geweten gedrongen. 
Schleusner, Lex. N. T, IL, p. 991, 

H. I: 27. Movor &liwe vou ëvayyedou 
mou Xpigou modireveote, gedraagt u maar zo, 

als het overeenkomt met het Evangelie van 

Christus. Het woord moAsreverfar wordt in 
“algemeen van ’t gedrag gebruikt, se Makk, 
Vil: 1. XI: 25. 3 Makk. III: 4. (of 3.) 
Verg. ook Hand. XXIII: 1. (Auinoel t. d 
pl. p. 92.) Schleusner, Lex. N,T. Il 
p. 622. Biel, Thef. Philol, IL p. ist. k 

H. III: 8. Ik acht het alles voor vuilnis, 
czvfaka, om Christus te gewinnen. Hier 
mede ftaat gelijk de uitdrukking , te vinden 
B. d. Wijsh. Vll: 9. al het goud is tegen 
haar (de wijsheid) als flecht, gering zand, 

za de srydos AoysoOyoerut dpryupos Evavrioy 
_ dvrys, en als flijk wordt het zilver geacht bij 

haar. Beaufobre. Het woord oxufdudrder doa 
wordt 
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wordt even zo gebruike voor gering achtea, 

Sir. XXVI: 28. (of 22.) Kuinoet, Schleus- 

zer, Lex. N. T. IL p. 871. 
H. III: 19. ’Qvó Osos ú zodra, wier God 

de buik is: dit heeft het eerst zijne betreke 
king vast op eten en drinken , maar daarna 

ook op zinnelijke genietingen in ’t algemeen, 

waarom er ook aan *% flot bijgevoegd wordt, 
és ra Emvyeia Ppovouvres. Verg. Rom. XVI: 

18. en 3 Makk. VII: 1re arpo®Depopsvor Tous 
yaspoe vera Ta Össa mapafdefinnoras mpogze 

yara, zij bragten in, dat die gene, welke 

om den buik (om lichamelijk voordeel ) de 

goddelijke bevelen overtreden hadden, enz, 

Schleusner. 
H.IV: zr. Ik heb geleerd, in welke om- 

flandigheden ik mij bevinde, &urapzys Ear, 

te vreden te zijn. Sir, XL: 18. Ewy dvrap- 
xous Èpyarou yòuxavÂycerw, het leven van 
enen tevredenen, vergenoegden arbeider zal 

hem zoet, aangenaam zijn. Schleusner, Lex. 

N. T. IL. p. 390. in v. werg. Biel, Thefaur. 

Philol. I. p. 254. Zie boven op 2 Kor. 

IX: 8. 
H. IV: 15. ‘Oudega Ennàyoia Enowwvyoer Eis 

Aoryoy doo ews za Aydews. Het laatfte woord Ayyis 
komt in ’c Nieuwe Testament alleen hier ter 

plaats voor. Aoyos dorews za Aydews is bui- 
Gg ten 
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ten kijf ene rekening van uitgaaf en onts 

vang. Verg. Sir. XLII: 7. nas doose zer Aue 

die mruvrs èv ypaÔy, uitgaaf zo wel als onte 
vang wel opgetekend. Schleusner, Lex 
N. T, IL p. 28. 

Kolosf. I: 18. “Twa yevyras &v maai dutog 
rpwreuwv , op dat Hij in allen de eerfie of 
voornaamfte zij. Zo vinden wij dit woord, 
alleen in ’ Nieuwe Testament hier voorkoe 
mende, 2 Makk. VI: 18, waar Eleazar gee 

“noemd wordt zi rwy srporevovrwy you 

sewv , Een der voornaamfte wergeleerden. 

Desgelijks H. XII: 15. Kuinoel, Schleuse 

„ner, Lex. N.T. IL p.756. Verg. Biel, 
Thef. Phil, III. p. 222, 

H. H: 18 Tpyoxeia Tuv 'Ayyeuv, vere: 
ring der Engelen. (Opyoxeia, godsdienftige 
verering, B. d, Wijsh. XIV: 18, 97.) Wij 
vinden hier een fpoor van in Tobias be 

H. XI: 14. (verg. boven L Afd. $8) 
Beaufobre, Kuinoele. (Intusfchen is de plaats 
Tob. XII: 15, door dezen aangehaald, mine 
der gepast.) — Nog in ditzelfde vers lezen 
wij: épfdarevemw bis Ta py Evpaxev. Het 

woord EufBareverw betekent eigenlijk in ene 
plaats intreden, 1 Makk, XII: 25. XII: eo 
doch daarna wordt het ook gebruikt van een 
intreden in de zaak , welke men onderzoes 

ken, 
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ken, navorfchen wil, bij voorbeeld van enen 

gefchiedfchrijver , die ene gebeurtenis gron 

delijk onderzoekt en voordraagt , 2 Makk, 

II: 31. Deze betekenis komt hier te- pas. 

Beaufabre, Schleusner , Kuinoel, 

H.lil: 9. Liegt niet tegen elkander. Het 
kan ook betekenen: bedriegt; misleidt elkan- 
der niet. Asmbevdeelar komt in dezen zin 
zin voor 1 Makk. XIIl: 19, van Tryphon: 

ua Òabeudaro, volgens Luther: hij hield 
het woord niet; Grotius: fidem fefellic; Dru= 

fius: fefellit. Beaufobre, 
H. IV: 1. Gij Heren; doet uwen knech- 

ten To Ourasov, wat recht is, wat hun toe- 

komt, wat gij hun fchuldig zijt. Tob. XII: 4 
zegt de oude Tobias tot zijnen zoon omtrent 
den Engel, welke zijn reisgezel geweest was? 

verfchuldigde beloning disasouras durw, Faa 
bricius: jure illi debetur: het komt hem van 
rechtswege toe. Bedufobre, 

1 Thesfal. 2: 8, Wij hebben u gaarn wils 
len mededelen ook ons leven fas ézvruy dove 
as. Yuyn, het leven volgens ene bekende 

Hebreeuwfche fpreekmanier. Van daar douvae 
buxy, herleven overgeven,;wagen: Sir. VII: 
go. plaag niet enen huisgenoot (knecht) die 

getrouw (ér ZÀyde:z) arbeidr, noch enen 
dagloner, didorra Luyuv durov , die zijn leven 

Gg 2 waagt, 
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waagt, (die onder het werk alle krachten te 

werk ftelt, geen gevaar fchuwt.) verg. Dru 
fiust. d. pl. en deszelfs Obferv. Lo III. c za 
Beaufbbre, | | 8 

H, UI: 11. Doch God richte onzen 
tor u: dat is, Hij late mij het voornemen geluke. 
ken om u te bezoeken. Kerevbuvar ryv ddap 
wordt onder anderen ook gevonden Judich 

XIF: 8. zij bad tor God, dat Hij haar het 
voorsemen liet gelukken, om haar volk 

redden. Dezelfde. % 
H. V: 14. Hepauuleide Tous onyobuguss 

troost de kleinmoedigen. °OAryobuyor zijn 
zülken, die weinig moed, weinig vertrouwen 
hebben. Sir. VII: 1o. Cof EI.) pay OAryobue 
XNTHS EV TU Tporeugy cou, wees niet kleinmoee 

dig, moedeloos bij uw gebed, Bea Ee) 
Koppe. E 

a Thesfal. F: to. ‘Orap ë2ly èvdokarbyvar 

êv Tous dysoie duroù, zor Oavjardyvar Ev ra 
mois migevouriys als hij eens komen zal, 

gelukkig te maken ter zijner eer zijne liefhel | 
bers, alle zijne gelovigen #o# zijnen roe 

TavuarOyvar ev Ti, moet hetzelfde bereke 
nen als évdoZzcOyvar Ev Tut, eer inleggen , bes 
wonderd en verheerlijkt worden wegens de 
manier en wijze, op welke men iemand be- 
handelt. Verg. B. d. Wijsh, VIlE: zz. ik zal 

fcherp 
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fcherp bevonden worden in het gericht, za: é 

dbet dovazuv suvjardyooper, en bij de magdi- 

gen bewonderd worden (zie vs. 1o en 13 — 

15.) Koppe, Kuinoel. 
H. II: 8. (68). Welken de Heer verdoen 

zal door den geest zijns monds en te niet mae 

ken zy èmiPaverw Tys mapouoias duvrow , door 

de verfchijning zijner heerlijkheid, of: wan- 
neer Hij luisterrijk verfchijnt. 'Er:Pavera worde 
vooral ook in de Apokrijfen van bewijzen 
der goddelijke magt ter hulp voor de zijnen en 
ter verfchrikking zijner verachters gebruikt: 

a Makk, XIV: 15. en vooral H‚, XV: 27 
met de handen ftrijdende, doch met het hart 

tot God fchreiende — verfloegen zij — ry 
| mou Oeou jpeyadws EuPpavdsvres émiPavera, ten 
| hoogften verheugd over Gods verfchijning. 
| Koppe, zie ook Breifchneider, in v. 
| _H. MI: 11. Wij horen, dat zommigen 
| onder u ongeregeld wandelen jyder Epyulope- 
| vous, &ÀAa mepiepyalopevovs, die niets arbei- 

den (in hun eigenlijk beroep ) maar onnutte 

| dingen bij der hand hebben. Het woord me- 

lid at 

| (68) De gehele plaats H, II: 1 — tte heeft — gedeel 
telijk ook met gebruikmaking van de Apokrijfen — 

Kuinoel opgehelderd ps 149 —=157e 

Gg 3 
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prepyalope, niet dan hier ter plaats wi 
Nieuwe Testament voorkomende, wordt oo 
in den opgegeven zin gevonden Sir. III: og. 

(of 22.) Ev ros srepiooois Tuv Epyuv vou Hij 
srepiepyacou, wat tot uw ambt niet behoort, 
houd u daar niet mede op, Schleusner, Lex. 
N. T. IL p. 491. Kuinoel, | 

S Ta 

Vervolg. B) Uit de Brieven van bijzonders 

Perfònen, Timotheus, Titus en Filemon. 

1 Tim. I: g. “Avdpoovois, den menfchen 
moorderen. Het woord wordt dikwijls bi 

Homerus en andere Griekfche dichters ge 
bruikt, In ondicht vindt men het ondertusfcheft 
ook, als, bij voorbeeld, e Makk, IX: 26% 
Schleusner, Lex. N. T. L p. 193 in ve 

H. I: ro. Ty öysawvovoy Mdurvads, verd 
H. VI: 3. öysamvouos Aoyois Tous Tou Kuprou ijd 
Iyoov Xpisou en eo Tim. I: 13. úmoruruon 

Eye Úysamwovrwy Aoyuye In deze plaarzen word: 

de Christelijke leer ene gezonde, heilaans 
brengende leer genoemd. Zie ook Tit. II: &, 
Aoyov úyiye In de Apokrijfen betekent het 

woord üyssa tropisch welvaren, gelukzalig: 
heid, vooral de rust des gemoeds, die uît 
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de vergeving der zonden geboren wordt. Sir. 
I: 18, (of 23.) Dofdoe Kupiov — Avabadhur 
Bupsvuv war Öyserar Îaoew, welke laatfte woor- 
den de Vulgata niee kwalijk vertaald heeft 
door fruêtum falutis. De Christelijke leer is 
heilaanbrengend, om dat zij het gemoed ver= 

betert en gerust ftelt. Scaleusner. 
H. 1: 17. Te de Paoiher rwv kiwvwy, den 

Koning der wereld , of der eeuwigheden. (den 

eeuwigen Koning) Zo wordt Sir. XXXVI; 
18. (19.) de Allerhoogfte Oeos diwvuv ge- 
noemd, en Tob. XIII: 6. heet het: öbwoare 
roy Paaudsa Twv drwvuv, VEIG. VSe IO. Beau: 
fobre, Kuinoel, 

H. II: ro. vermaant de Apostel, dat de 

vrouwen zich niet zullen verfieren met (ha- 
ren pronk niet zullen zoeken in) vlechtingen 

des hairs enz. &AÀ’ (ó mpeme: yuvuiliw êraye 
yeAhopevars Oeooefderar) A ëpyuv àyaluv, 
maar met (in) goede werken, gelijk het aan 

vrouwen betaamt, welke den waren godsdienst 
belijden , of op denzelven roem dragen, ’Eray- 
yeddope, worde even als het Lat. profiteri 

van zulken gebruikt, die zich beroemen, of 
verklaren iets te weten, te bezitten, of ge- 
daan te hebben. Dus niet alleen bij de ons 
gewijde fchrijvers, maar ook in de Apokrijs 
fen Sir, IIs 26, (ed. Complut. ) Yrurews 

G5 4 d' 
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d’ Zpopwvs jan Geraryyeidou , ontbreekt u kens 
nis, zo draag er toch geen roem op. 
Schleusner. $ 

H. III: 3, Een Opziener moet zijn — 
àpayos, dat is: niet oorlogzuchtig , vrede- 

lievend (jy mrAgzrys in ’t voorgaande). Zo 

komt het woord voor Sir. XIX: 5. (alleen 
in de Complur.) ó &yuparevojevoe yÀwoons 
dnayw cvpfdwoerai, die zijne tong in toom 

houdt, zal zonder ftrijd (vreedzaam) met 
anderen leven. Verg. Tit. IIs 2. Dezelfde. 

H. III: 6. My rupwbes, verg. H. VI: 4e 

en 2 Tim. Ill: 4. niet opgeblazen. Tu®os 

betekent eigenlijk: damp, rook, voorts laats 
dunkendheid , opgeblazenheid , hoogmoed. 
3 Makk. III: 18. (of 12.) ru@ois Pepopevor 
sradziorepois, Zich verheffende in hunnen ou= 

den hoogmoed —- hunne oude opgeblazen= 
heid. Dezelfde. | 

H. V: 6. ‘H de omraradwra, die zich te 
goede doer, weeldrig leeft. Verg. Jak. Vs: 5e 

Eraraùy wordt eigenlijk gebruikt van kittes 
ling Sir. XXVII: 13. en omreraÀwy van enen 
wellustigen, die in weelde leeft, en de wijs= 
heid, het hoogfte, niet acht. H, XXI: 17 
Schleusner , Lex. Ne T. II. p. 883. (Lex 
Cyrill, MS. Brem. omaraia. Aa TpuDau 

dowrwe Eye Biel, Thef, Phil, IIL, pe 303) 
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H. V: 8. Zo iemand voor de zijnen, voor- 

al zijne huisgenooten òv mpovoer, niet zorgt, 
zich om hen niet bekommert, IIpovoew word: 

gebruikt van Gods voorzorg B. d. Wijsh. 
VI: 8, en die der men{chen 2 Makk. XIV: 

g. zo ook het fubftant. srpovoiu B. d, Wijshe, 
XIV: 3. XVil: 2. e Makk. IV: 6, Hand, 

XXIV: 3. Rom.XIll: 14. Schleusner, Lex. 
N.T. IL p. 695, 696, 

H.VI: 8, ’Eyovres diurpodas Kat overao- 

para, doch wanneer wij levensmiddelen en 
kleding hebben. AizrpoPy komt in Nieuwe 

Testament alleen ter dezer plaats voor, bij de 

Griekfche ongewijde fchrijvers niet zeer dike 
wijls, doch hier en daar al bij de LXX. Wij 

vinden ook dit woord zx Makk. VI: 49. zij 

gingen uiet de flad, ór: oux úv durous êxer dae 

TpoPy, om dat zij daar niets hadden om van 

te leven. (Verg. ook, wat den zin betreft, 

Sir. XXIX: oo.) Schleusner, Lex. N. T, L, 

Pe 593. Kuinoel. 
H. VI: zo. Tuv mapaxaralyunve Zommie 

ge Codd, en Kerkvaders hebben maupzögzyv. 
Beide woorden zijn van dezelfde betekenis, 

en duiden aan een toevertrouwd goed: * eer- 

fle Tob. X: 13. ’t laat{te oe Makk, III: ro, 
15. Kuinoel, 

2 Tim, II: 2. °TmepyPavor, hoogmoedige. 
Gg 5 Het 
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Het woord fluit niet alleen in zich een al te 

voordelig denkbeeld van zich zelven, maar ook 
de verachting van anderen. Tob. IV: 13. en_ 
ru, mijn zoon, heb uwe broeders lief, zaz 

pn ÖmepnDavevou Ty Kapda cou âme died 
gov. (digen vertaalt: trek u niet met een 
trotsch hart van hen te rug.) Beaufobre. 

H. Ill: 9, ‘H yap dvora duruw Endydos Eren 

sac, want hunne dwaasheid ( uitzinnigheid } 
zal aan allen openbaar worden. ‘Avosa betee 
kent hier niet flechts dwaasheid, maar godde- 
loosheid en bedrog in het verbreiden van dwa- 

lingenenz. Dus meermalen in de Apokrijfen , 
e Makk. IV: 6. XIV: 5. XV: 33. en elders. 
Schleusner. ’Exdyàos wordt gebruikt ‚van ge= 
zindheden, of bewijzen van magt en diergee 
lijke, welkeopene wijze, die in’: oog loopt, 
merkbaar worden (eclatant) 3 Makk. UI: 
19. Tuv de vrwv Èie úpas. duopeverar Endydon 
gabisavres, zij hebben hunne vijandige gezind» 

‚heid tegen ons openlijk aan den dag gelegd. 
Verg. ook H, VI: 5. Schleusner. 

H. III: to. Ev de mapyzodoubyxas pou Ty 
&ywy1, doch gij zijt mijne wijze van leven 

nagevolgd. Het woord komt maar eens in ’c 
Nieuwe Testament voor. Meermalen in de 

Apokrijfen, e Makk. IV: 16, úv &EgAouv rag 
eyuyas H. VI: 8. XF: e4, Schleusner, Lex, 

N, 
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N. T. in ve Biel, Thef. Philol, TI. p. 18, 
Kuinoel., 

Tie. I: 4. Tire yyyoi Terva, aan Titus, 
mijn’ echten zoon. Fwvyosos eigenlijk een, 
die van ouderen uit een wettig huwelijk gebo 

ren is, Sir. VII: 18, (19) yvyovos dderDoe, 
een lichamelijke broeder. Van daar vervol. 

gens een geliefde, een dien men gunftig is. 
g Makk. Ill: 19. (of 13.) klaagt de Koning 
Prolomeus Philopator over de Joden, dar zij 
dudev yvyosov Pepe, zich op generhande wij- 
ze genegen , vriendfchappelijk betonen wil- 
den. Kwuinoel (69), Schieusner. 

H. I; 14. ’EAsyye &urous dmoropwe' (verg. 
2 Kor. XIII: ro. ) beftraf hen /cherpelijk. Zie 
B. d. Wijsh. V: 22, (23.) waar het van he. 

vig nederftortende vloeden gebruikt wordt. 
Schleusner, Lex. N.T. L p. $1i4 in v. — 

Eigenlijk van artfen, welke 4moregvouas fnij- 

den en branden in de wonden. Hier toe heeft 
veellige het volgende zijne betrekking: iva 
dyiawwow Ev TY Tiges, verg. Ernesti's aan- 
tek. op Hefychii, Glosf facr. inv. p. 33 

(69) Verg. deszelfs Explicatio epiftolae Pauli ad Titum, 
uitgegeven Leipz. 1788, 1790 en herdrukt ia 

Velthufen, Kuinoel & Ruperti,Commenta:. Theo-, 

log. Vol, L p. 391. fqq. en Vol IL, p. 472. faqs 
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H. I: 15. Den reinen is alles rein, maar 
den bevlekten en ongelovigen is niets rein enz, 

Kuinoel voegt bij mavra in het woord fApw= 
para, en vergelijkt de plaats Sir. XXXIX: 
26, 27. water — vuur — ijzer — zout — hoe 
ning — melk, wijn, olie = klederen raurg 
sravra Tous éuoefdeow Eie dyala, óurwe Tog 
drzaprwhois Tparyrerds Eis axa, dat alles gee 

dijt den vromen ten beste,maar den zondaren 
tot fchade, 

H. II: 7. ‘Axarayvwgov, onberispelijk, 
waar aan niets is, dat met reden kan beftraft 

worden, onfchuldig. 2 Makk. IV: 47, hij 
fprak Menelaus, de oorzaak van al het onheil, 
van alle aanklagt vrij: doch over de ongeluk= 
kigen, welke zelfs bij Scijthen (Barbaren, 
Wilden, Kolosf, IÌI: zr. verg. Kuinoel te d, 

pl. ) als onfchuldigen , onbeftraffelijken (dua: 
zuyvwgor) worden vrijgegeven, fprak hij het 

vonnis des doods. Kuinoehe 

Filem. vs. 7e Xapav yap &yopev moddyv uit 

mapaxdnow Ke Te À. volgens de gewone lezing: 
doch velen lezen yapw in plaats van apave 
Ook komt yapss voor in de betekenis van 
vreuchd, Tob. VII: 18. (of so.) de God 
des hemels en der aarde dwy cor wap dort 
zus Aumye oou TaUTYE, Moge u vreuchd (gee 
nade ) geven in plaats van deze uwe treurig= 

heid, 
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heid. Enige Codd, hebben ook daar yapar, 
doch van wege ene randglosfe,. Hefychius: 
xupise dwper. apt. Hefychië Glosf. facr. 

ed. a }. Chr. Gottl. Ernesti (Lipf. 1785. 

8vo.) p. 284. Kuinoel, Schleusner, verg. 
deszelfs Lex. N, T. Il, p. 1301. 

Vs. 20. Nas adeiDe, Eyw cou övarenv Ep 
xupig, ik bid u broeder, laat mij deze vreuchd 

hebben aan u inden Heer. Dit woord, maar 
ééns in ’* Nieuwe Testament voorkomende, 

vinden wij ook Sir. XXX: 2, é mardevur roy 
diov vrou òvyoerar àm durw , die zijner zoon 
tuchtigt, zal vreuchd aan hem hebben. (in % 
volgend lid: zavyyoeras. ) Schleusner , Lex, 
NT. IL p. 278. 

$ 22, 

h) Uit den Brief aan de Hebreërs. 

Hebr. I 3. aan teinde: Hij heeft zich ge- 

zet aan de rechterhand zys pmeyaAwouvys és 
dlyAoss, der goddelijke majesteit in den hemel; 
verg. H, VIII: 1. zo wordt geyadwoury gen 
bruikt Sir. II: 18. (8 is een drukfout) van 

de magt, de majesteit Gods. Ene aanmerking 
van 7. /. Reinhard, in de additam, ad 

Schleusner, Lex. N. T, IL ps 1385. 



478 BECKHAUS, over ner GEBRUIK 

H‚ II: ro, 'Empemre, het was zoodzakelijk — 
billijk en recht. 1 Makk, XII: rr. worden 

Öeov est Kas mpemov met elkander verbonden. 
Abresch. 

H‚ Il: 2, Tligov óvra ra micr: durovg 
die getrouw is den genen, die hem gemaakt, 
datis, verordend, gefteld heeft , namelijk tot 

de waardigheid, welke hij bezitten, tot het 

werk, dat hij uitvoeren zoude. De uitleg 
gers vullen in of úsoy , of dpyzsepea „ of drnovopaws 
of iets dergelijks. De fpreekwijze is veellige 
uit Deuc, XXXII: 7. ontleend, Tlascw komt 

in de betekenis van beftemmen, verordenen 
voor Sir, XLVII: 8, waar het van David heers 
gyamyoe Tov momravra &uroy, hij beminde 
hem, die hem (tot Koning) gefteld had, 
Beaufobre. 

H. III: 18. Welken heeft hij gezworen, 
dat zij in zijne rust niet zouden ingaan ê juf 
mois àmeilyraci, dan alleen den ongehoorza- 
men — wanhopenden? Zo verklaart het 
Schleusner, Lex. N. T. L p. 253. inv. en 

verg. vs. 19. dt dmisiuv, als ook Sir, XL: a 
Cof 3, 4) waar dmeiluv en dmoAohenws TUV 
üzropuovyv „ hetzelfde betekenen. Zie ook Abresch 
t‚ de pl. 

H. IV: 12. Zwv yap ó Aoyos Toy Öeou Hal 

Evepyus, want het woord van Goed is levend en 

krache 
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krachtig. Aoyos rou deou moet hier wel be- 

paaldelijk van Gods bedreigingen worden ver- 

flaan, volgens den famenhang. Goddelijke 

bedreigingen worden ook 3 B. Esra: 47. 
genoemd Aoyor, welke van den Profeet Jere- 
mia gefproken worden uit den mond des He- 

ren. Schleusner. Zwv va Everyye, zij behou- 
den haar gewigt, en hebben het zekerst gevolg. 

Zo wordt Ey gebruikt van Gods werken, en 

met jeveiw èie Tov diwva famengevoegd, Sir. 
XLII: 23. (of 37.) Abresch. 

H. V: 2. Die medelijden konde hebben 

«ous dyvouos met hen, die onwetend zijn, die 

dwalen, zondigen. Verg. He IX: 7. die offert 
Ömep Éaurou Kat Twv TOU Àaov &yvoymaruv, 
voor zijne eigene en des volks zonden. In deze 
uitdrukking (onwetendheid) ligt zeker wel, 
vooral op heteer{te aanzien, iets verzachtends ; 

doch het is ook zeker, dat #yvoei en dyvoyna 

van elke zonde gebruikt wordt, zonder er op 
te zien, of dezelve uit onwetendheid begaan 

worde: Judich V: 19. (2o.) en nu, o Heer! 

wanneer ene zonde (&yvoypa) is onder die 
volk , en wanneer zij zondigen (&papravouou ) 
tegen hunnen God, Verg. Grotius, t. d. pl, 
Tob, Ill: 3. worden djapriu en dyvonmara 
met elkander verwisfeld: verg. ook Sir. V: 15 
Cof 18.) XXII[: a, LI: 19, 1 Makk, XIiL: 

39. 
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39. Ja zelfs van zeer grove, zware misgrijs 
pingen wordt het foortgelijke woord &yvarg 
gebruikt, 3 B. Esra VIll: 75. (of 77, 
Beaufobre, Schleusnur , Abresch, Verg, Biel, 

Thef. Philol, I, p. 13. Kwinoel, op Hebr 
TEEN 

H.V: 5. ‘Ourw za Ó Xpigos uy’ Saury 
dokare yevnbqvar Gpyrepez: zo heeft ook 

Christus zich zelven niet verheerlijkt (de eer, 

waardigheid opgevat: Aarfdaven Tuv Tuan vse 
4.) om Hogepriester te worden. Sir. XLV: 
22, (of 28.) Pinehas, de zoon van Eleazar, 
apvroe Ere ÒoZuv, was de derde in de waard 
heid: deze wordt vs. 94 nader aangewezen, 
daar zij peyaheiov iepwovvys genoemd wordt 
Verg. ook vs. 20. Beaufobre. En oe Makk, 
XIV: 7. wordt mpoyovxy dofa de van de 
voorvaderen geërfde waardigheid door het bijs 

voegfel: Aeyw de Apyrspwauvyv, bepaald gez 
noeg betekend, Schleusner, Lex. N. Te 
IL p. 632. 

H. V: ,. Kera muv rabw Meyioeden 
Tafis betekent eigenlijk de orde, de klasfe 
des Priesterdoms. Zo komt hect bij Philo 
voor. Hert drukt echter ook in ’ algemeên. 
uit ene gelijkheid: o Makk. IX: 18, waar een 
êmrigoAn inerypias Taëw Eyovoa, een brief, als 

een fmeekfchrift, gelijk aan een fmeekfchrift, 

ge 
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gemeld wordt. Dus hier, een Priester gelijk 
aan Melchifedek;, zo als Melchifedek, Heij. 
richs. 

H.V: 7. Aeyoeis zat inerypiue , gebeden 
en (ootmoedige) fmekingen. Zo ook 
Sir. XXXVI: 17. (of 19.) degree ruv inè- 
zwv cou. Abresch. ’Eiaxouoders dro Tye tie 
Aafderas, bevrijd van zijne vrees. B, d. Wijshs 
XVII: 8, van den angst der Egijptifche Mas 
giers. Kuinoel, 
H. V: 14. Doch voor den volmaakten 

behoort een fterk voedfel, als die de yv 2E ; 
door gewoonheid hun gevoel geoefend heb- 
ben, om goed en kwaad te onderfcheiden; 
‘Eli betekent ene kennis, wetenfchap , vaare 
digheid, die men verkregen heeft door oefen 
ing. In de voorrede van Sirach: ze: 2 Tou= 
Tous navy éEiw mepsmromoarevoe , en daar hij 
in dezelve (heilige boeken) zich ene gee 
noegzame kennis (door dezelve vlijtig te ge. 
bruiken) verworven had. Beaufdbre. 
B. VI: 2. “wa un vwbpos yevyole, op dat 
pij niet traag wordt. Verg. H. V: rr. Sir, 
IV: 29, (of 31.) wordt vwÂpos met Tapeié. 
jas verbonden. Zie ook H‚ XI: 12, Cof 13) 
Kuinoel, Schleusner, Lex, N. T. II. p. ooa, 
H. Vl: 6. rlepamecovrug, wanneer zij af- 

allen Cvan * Christendom.) Dit woord „ 
Hh ale 
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alleen hier in ’t Nieuwe Testament voorkos 
mende, heeft in de Apokrijfen de betekenis 
van afwijken van goede grondregelen, bij 
voorbeeld , B. d. Wijsh. VI: 9 Tor u = 
o Koningen — richt ik mijne woorden, op 
dat gij wijsheid leert, xas jy srapameoyres 
en niet afvalt. Verg. insgelijks H. XII: 3. 
Crapemurrovras , afvalligen, gelijk Na 
gall vertaalt) Schleusner, Lex, N. EL 
p. 46. Abresch. 

H. VI: 16, En de eed is hun een 
van allen twist, és Cefdeuwom , tot ene 
verzekering, bevestiging, overtuiging. Dis 

in’: B.d. Wijsh. VI: (niet V:) 18. srpodorn 
de vopwy PefJuuwois &POaprras, de w 
ming der geboden geeft ene vaste verzeke 
(zekere hoop) der onfterflijkheid, Sch 

ner. 
H. VI: 17. God, willende den erve 

men der beloftenisfe bewijzen zo &perulero 
aus Povòns durouv, de beftendigheid , onver: 

anderlijkheid van zijn raadsbefluit , verg, 

3 Makk. V: 1. sara may &jeraberos, onveran: 
derlijk, beftendig in alles: en vs. 12. &pmerd- 
Oeros Aoysrpos , een onherroepelijk befluit 
Schleusner, Abresch. 

H VII: 28. ‘O Aoyos zus öpxoporias Ïs 

hier ene Lelofte met een’ eed bekrachtigd 
Z' 
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Zo komt Aoyos voor Sir. XIII: 12. (of 13:) 

Bwekenpuwv Ö jan ouvrapwv Aoyous, onbarmhare 

tig is hij, die zijn woord, zijne belofte niet 

houdte Schleusner, Lex. N. T. IL p. 40 

(verg. Rom, IX: 6.) 

H. VII: 1. Tov dymo Aesroupyos: Te 

dysa, namelijk dysv H.IX: 9. het aller« 

heiligfte. Daar onder heeft men hier den hes 

mel te verftaan. B.d. Wijsh. [II: 14. wordt 

hetzelve een tempel des Heren genoemd, 

Kuinoel., 
H. VIII: 8. Nuws de daDopwrepas rereuye 

Aerroupyias, doch nu heeft hij een beter pries- 

terdom verkregen. Het woord zeuyw komt 

in ’ Nieuwe Testament niet dan hier tet 

plaats voor. Zommige Codices lezen ait ene 

randtekening reruygs en reruxnre. 3 Makke 

V: 35. (of 3e.) lezen wij rus (oydesac res 

meuyores. Schleusner, Lex. NT. II pe 
1077: 
H.X: 20. ‘Hv êveramioer úw òdov mpoge 

Parovy, daar hij ons een’ nieuwen weg gee 

_baand heeft: mpoc@eros komt alleen ter dee 

zer plaats in *t Nieuwe Testament voor. Sir. 
IX: ro. (of 12.) worde het overgefteld tee 
gen &pyuios. Het adverbium mporParus bee 

tekent: zo even, nieuwlings, Judich IV: g, 
 eMakk, XIV: 36. Hand, XVII: a. Sch/eus- 

Hh 2 ner, 
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ner, Lex. N.T. IL p. 755. Biel, Thefaurs 

Philol. T.1L p 215. in v‚ ' 

H. X: 25. My EYKATAAEITOVTES Tyv brfse 

cuvaywynv Eavrwv, niet verlatende ons gefele 

fehap, Chet gefelfchap der Christenen). De 
LXX hebben dit woord nergens gebruikt. 
Doch het komt voor 2 Makk. II: 7. van de 
verfameling, het famenkomen der verftrooide 
Joden. Verg. ook het woord émiovvayw He 
1: 13, 14, 18. IV: 39. Kwinoel, Schleuse 
ner, Lex. N.T. IL. p. 851. 

H. X: 26, ‘Exouriws yap djuapravorrug 

jv, want zo wij vrijwillig, opzettelijk, 

met voorbedacht zondigen, na dat wij de kens 
nis der waarheid ontvangen hebben , (het 

wordt overgefteld tegen dvayzaswe 1 Petr’ 
V: 2.) 2 Makk. XIV: 3, van Alcimus: éxous 
ciwe de pepodvjurevos Ev Tous Tys Emiyuibias 

xpovois , hebbende vrijwillig (Lusher: chan 
delijk) zich bevlekt, afgevallen enz. Schleus= 
ner, Lex. N. TFT. L. p. 719 

N 

H.X: 38. 'Eav ömoseryras, en vs. 39. 

juers Òe bun Eopey Ömogodye, indien hij terug 

wijkt, — wij zijn niet onder hen, die terug- 

wijken (wegens vrees, toegevendheid en dier- 
gelijk). Zo zegt de fchrijver van het Boek 
der Wijsheid van God den Heer der wereld 
H. VI: 7. (of 8) óv yap úmogehssrar mpoewe 

zroy 
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gray — dude Evrparmyoerar peyedas; hij fchuwe 

niet den perfoon (hij wijkt niet voor iemand 

terug ) en hij vreest de grootheid niet, Beaus 

febre, Kuinoet, 

H. XI: 5. Door het geloof wierdt Enoch, 
verplaerst, weggenomen ( mererely) om den 
dood niet te zien, en hij wierd niet gevonden, 

om dat God hem verplaatst, weggenomen 

had (gerelyzer). Verg. de plaats Sir. XLIV: 
16. waar de Valgata xas pererely vervaalts 

translatus eft in paradifum, Verg. B. d, Wijsh, 

IV: ra, 13 en 14e Schleusner, Kuinoel, 

Heinrichs. 

H.XI: 27. Tov yap koparov ws ópwv Snape 
mepyoe, want hij hield (geduldig) uiet, als 

zag hij den Onzienlijken. Sir, il: 2. éuhva 
vov Tyv Kapdrav cou war zaprepyoov. 2 Makk. 

VII: 17. Schleusner, Lex. N.T. L. p. 1124, 
_H.XI: 36. ‘Erepar de jraryuuv — meta 
pew ädafdov. Deze umarypar zijn buiten kijf 
piet flechts verfmadingen door woorden, 

maar befchimpende, honende mishandelingen 

van allerlei foort. De plaatzen a Makk, V{I:. 

zen to, waar de woorden Erraryjoc en 

Ewmaiberdar, volgens den famenhang, dezen 

zin hebben moeten, ftellen dic buiten twijfel. 

Schleusner. 

H.XI: 37. ‘Empisuyoay, gewoonlijk vers 
Hh 3 klaars, 
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klaart men dir van doorzagen: doch het woord 

wordt ook gebruikt van het doden mett zwaard. 

Gefch. van Sufanna vs 59. (of 60. )) paren 

yap ó &yyehoe Tov Öeov, Tuv PopPerav Eyuy 
orpirar ve jaeoov. Beaufobre, verg. Sch 
Lex. N. T. il. p. 668. 

H. Xil: re, 13. Richt wederom op wê 
trage handen en flappe knieën enz. Xupes ron) 

pewevar worden den moedelozen toegefchres 
ven Sir. Il: 12. (of 14.) verg. met het volg 
en H‚ XXV: 23, (of 30.) heet het van ene 
boze vrouw; de handen eens mans worden 

flap, en zijne knieën moede — hij word 

moedeloos, heeft verdriet aan alles. Grotius, 
Beaufobre, Vlapadedvjeva yovaru worden er 
mede verbonden tc a, pl. en zapadvw worde 
van ene apoplexie (beroerte ) gebruikt 1 Makke 
IX: 55. Verg Schleusner, Lex, N. T. Eed 

P. 413, 435 
H. Xll: 15. ‘Pila rupiae, een wortel a 

bitterheid, een bittere vergiftige wortel. Zo 

wordt Koning Antiochus Epiphanes 1 Makk, 
I: to. (of 11.) Pila draaprwdose genoemd, 
Elen Heinrichs, 

H. Xl: 17, Meravorag vomrov, plaats, 

ruimte, dat is, gelegenheid, aanleiding van 

bekering. Dus ook B. d. Wijsh. XM: ro 
Erdoug rormrov geravoras. Heinrichs, 

H, 
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H. XII: er. ‘Ourw yap Dofdepovy úv To 

PuvraCopnevov, want zo vreeslijk was dat gene, 
% welk hun verfcheen, voorkwam (blikfem, 
donder en diergel. ) Zo komt dit woord, ’% 

welk in ’ Nieuwe Testament alleen hier gee 
vonden wordt, voor B. d. Wijsh. VI: 16, 
waar het met ómavrav, ontmoeten, verwisfeld 

wordt. Menke, Kuinoel, Schleusner, Lex.N. 

T. Ip. tere. (Deandere aangehaalde plaats 
Sir. XXXI: of XXXIV: 5. past hier min. 

der ). 
H. XIII: 4. Het Huwelijk is eerlijk onder 

allen, za ú xoury dypiavroe, en het echte bed 

onbevlekt. Verg. B. d. Wijsh, Ill: 13. Heil 

der onbevlekte (&piavros ) kinderloze! waar 
bij terftond de verklaring gevoegd wordt, # 

Tis bux &yvw nouryv Ev mapamrwpariu. Beaufoe 
bre, Kuinoel, 

H. XIII: 17. Zijt uwen voorgangeren gee 

hoorzaam, en zijt ze onderdanig, &uro: yap 

deypumvouow Ömep Tov Vuywy Öjwy , want zij wa- 
ken voor uwe zielen, dat is, zij zorgen getrouw 
voor u, voor uw welzijn. 3B. Esra H, VIII: 
6. wordt dypumveire met Pudaaoere verbon- 
den. Schleusner. Verg. ook B. d. Wijsh. Vl: 
15. Efef, VI: 18, en Kuinoel, tc. d, pl. 

Hb 4 $ 25e 
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S 23e 4 
8 

1) Uit de algemene Brieven van Jakobus, 
Petrus en Judas (70). $ 

p EN 
Jak. I: 5. Indien iemand van u wijsheid 

ontbreekt, die bidde (ze) van God, zow 

Òidovros sar drAws, war py Överdrlovroes 
die aan allen gaarn geeft, en niemand (zijne 
weldaden) verwijt ’AmAws, hetzelfde als £ 
drhoryrs vapdras. B. d, Wijsh, I: 1e met 
een oprecht hart, dus gewillig, gaarhe 

‘Oveidrlerm wordt vooral daar, van gebruikt, 

dat men iemand de ontvangene weldaden vere 

wijt, hem ter zijner befchaming onder toog 
brengt, Sir. XVIII: 18, Een dwaas verwijt 

iemand onbeleefdelijk (Ayapisws òverdem) 
H. XX: 15. Weinig zal hij geven, en iemand 

veel verwijten (ôveideer.) en zijnen mond 
open doen als een uicroeper. Verg, H. XL: 
92. KET& TO dovvar, pn òverdiëe. Pott, Zn 
goel. Zie ook Schleusner, Lex, Ne Te an 

Pp. 276, rl 
H 

(zo) Zie Y. D, Schulze, der fehrififtellerifche Cha- 
racter und Werth des Petrus , Judas und Jacobus, 
zum B:huf der fpecial -hermeneutik unrerfucht und, 

befiimmt. Weisfenfels u. Leipz. 1802. 8vo, 
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H. I: 9. De nederige (arme) broeder 
(ó ramewos) roeme zich in zijne boogheid 

enz, Tareivog ftaat hier tegen den mAcuoiog 

over vs. 10. en berekent dus den armen. Zo 
komt het woord ook voor Sir. XXIX: 8. heb 

geduld met den armen (rameiva) enz. en vse 

9 wordt dezelve sreugs „de behoeftige genoemd, 

Beaufübre. 

H. I: :;8. Naar zijnen wil heeft Hij ons 

geteeld door het woord der waarheid, Zj za 

Ear aas dap TWA TWV dUTOU KTI AT WV. 

Men kan grapyu x. 7. A. verklaren door de 
gerflen, volgens den tijd, maar ook de voor- 
treffelijkfte zijner fchepfelen, der genen wel- 
kelij vernieuwd heeft; en daar mede verge- 

lijken de plaats Sir. XXAVI: 15. (Compluts 

XXXIIL Al. Edie. XXXVI: o2, Vulg. 17.) 
oc waprupiov Tors èv ÄpYM KTITHATL TOU 2.7. Àe 

Hier worden de Israëllers uricpgara Osov én 
&pyy genoemd; of, om dat zij het eersr tot 
kennis van den enigen waren God geraakt wa- 

ren, of ook om dat zij door deze kennis 

boven alle andere volkeren der aarde uicmun- 

teden. In beide opzichten past hier deze plaats. 
_ Beaufobre. 

H. ll: 6. Onderdrukken u de rijken niet? 

Het woord zaradvvageveiw, waar van Jakobus 
zich bedient, betekent ene harde, drukkendg 

Hh 5 heere, 
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heerfchappij, bij voorbeeld, B. d, Wijsh. Ils 

10. xaradvvageurwjer meugra Omar, laat 

ons den onfchuldigen armen onderdrukken. 
Kuinoel. 

H, III: 5. ‘OAryov rup và Ànv dame 

reis een klein vuur, hoe groot een woud 
fteekt het. aan? Het woord ùAy, alleen 

hier in ’t Nieuwe Testament voorkomen n 
de, betekent in ’ algemeen alle brand= $ 
bare ftof. Verfcheidene Uitleggers verkla= 
ren het hier met de Vulgata van een woud, 
Zo heet úÀoropos B. d. Wijsb, XIII: in 

een houthouwer, Sir. XXVIII: ro. is dg 
srupos ene brandende ftof, vooral hout. Lex 7 

Cyrilli MS. Bremenf. úAyv — auvdevdpor ras 
grov. Schleusner, Lex. N. T. IL p. II54e 

Biel, Thef. philol, IL p. 487. ì 

H. HL 6. De tong — @PrcyiZovaa ron 
poor Tus yeverewe Kan PÀayiCopemg úrro Tus 
yeevvys — brengt ongeluk over het gehele 

leven , en is ontftoken van de hel, dat is, 
verderft ook in ’ vervolg, of binnen kort: het 

misbruik der tong maakt den mensch in dit en 

in het toekomen leven ongelukkig. Zo vere 

klaart Kwinoel deze moeilijke plaats. Fevers 

betekent het leven, des levens duurzaamheid , 

Jud. XII: 18. (of 19.) supa macas Tes vjkée 

bus Tue yeverews ov; alle dagen mijns levens, 

verge 
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verg. ook B. d, Wijsh, VII: 5. geen Koning 

heeft een ander begin des levens, yeverewsg 

dpynv. CSchleusner, Lex. N. T.L p. 489.) 

dus rpoyos yeverews, de levensloop, het gan- 

fche leven. DAoysdsiw (drab Aeyopevov) is 
niet flechts aanfteken , maar ook in ’c-alge= 

meen, verderven , ongelukkig maken, 1 Makk, 
UI: 5. vous Tapaaoovras Tov Aaov durou EPÀos 

yioev, hij (ftrafte) verdorf hen, welke zijn volk 

beroerden. Oncftoken zijn van de hel wijst 

ons op de toekomende ftraffen, die dikwijls 

bij een vuur vergeleken worden. - Met de ges 

hele uitfpraak van Jakobus vergelijkt AKuinoek 

Sir. VIII: ro, XXVill: 11 —, 

H. III: 17. Doch de wijsheid, die van 
boven is— pesy £Aeos, is vol barmhartigheid, 
dat is, milddadigheid, genegen tot weldoen. 
Zo komt &Asos voor Sir. XXXII: 19Q, zo. 

(of XXXV: 25, 26.) waar het van God 

heet: Hij zal hen (de rechtvaardigen) ver- 

blijden év Tw êAeet durou, door zijn weldoen, 

door zijne goedheid; en: parov ZAcas Èv 

_keupo OAnbeos kuroy, lieflijk, aangenaam is de 

weldadigheid ten tijde van nood. (Verg. Gro- 
tiust. d, pl.) Het geen Jakobus er bijvoegt: 
va Kaprwv Gyabwv, bevestigt deze verkla- 
ring. Beaufobre. 

H.IV: 9, Uw lachen worde veranderd 

in 
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in treurigheid, en uwe vreuchd 1e zaryDerans 
in verflagenheid, KaryDuys, een die de ogen 
nederflaat , wegens vrees en verlegenheid, 
CB. d. Wijsh. XVII: 4., wordt het woord 
gebruikt van zulken, die door allerlei ven 

fchijningen in {chrik gezet worden). Hier is — 
xaryPeru weemoed, Pott. (Schleusner, Len 
NE: Lips 1188.) 

H. V: 2. ‘O mAourog öjav ceoyre. Uw 

rijkdom és te gronde gegaan. Zyrew eigenlijk ® 

verrotten. Van daar hebben verfcheidene Uit 
leggers het woord gràovras op zulke dingen 
toegepast, welke aan verrotting onderhevig — 

zijn. Doch oymrey betekent ook in ’c alge — 
meen verderven, te niete worden. Sir, XIV: — 

19. may Epyov oymopevov Exdeumer, al het vera 
gangelijke moet een einde nemen. Pott. " 

H.V: 3. '‘O xpuros úw Kas ò dpyvpos 
KATIWTAL s HA Ó boo KuTWU Eis. apruprov ja 
Este ‘Ios, niet roest — want goud roest 

niet — maar de in het groene trekkende kleur. 
van gouden munten of ftukken, die onder de — 

aarde begraven, en aan al te grote vochtige 
heid blootgefteld zijn geweest, Het wordt 

dus ook in den brief van Jeremias vs. 24. van 
het goud gebruikt. Dezelfde. Ji 

H.V: ro. ‘Tmroderyja Aafdere ry; vanorde 
bsrag we T. Àe Neemt ten voorbeeld de lijd= 

zaams, 
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zaamheid enz. Zo wordt Henoch bij Sirach 
H. XLIV: 16. genoemd ömoderyua peravoias 

mus yeveais, een voorbeeld van rechtfchapen- 

heid voor de geflachten. Verg. ook 2 Makke 

VI: 31. en Kuinoel, bij 1Perr. II: or. 
H.V: rr. ’Idov paxapiloper Tous Úmopee 

vovras, zie, wij noemen gelukzalig hen, wel- 

ke verdragen hebben. Sir. XXV: 7. (19.) 
Ewea ömovonpara Emanapioa ev Kapdia, negen 
dingen heb ik gelukkig geroemd, voor een 

geluk gehouden in mijn hart. Beaufobre, 
verg. ook H. Xl: 28, mpo redeurys manapilt 
pydeva, noem niemand gelukkig voor zijn 
einde: en H. XXXVII: 24. (of 27.) Schleuss 
ner, Lex. N. T. IL p. 62. 
‚zPetr. I: 3. KÀypovojsar djapavrov, ene 
envergangelijke gelukzaligheid. ‘Auzpavros 
komt maar eenmaal in het Nieuwe Testament 
voor: onverwelkelijk , van daar zonder beeld: 

onvergangelijk, eeuwig. B. d. Wijsh. VI: 

13. Aaumpa nas duaparos Ec ú coPia. Kuie 
goel, Schleusner, Lex. N.T, in v. 

H.I: ro. ep: ús owrypias EEelqruoav vas 

SEupeuvyoav oi mpoÔyrat, naar welke zaligheid 
gezogt en gevorscht hebben de Profeten. Hee 
woord &Zepeuvaw komt in * Nieuwe Testament 
alleen hier ter plaats voor. Met #Zeäyruw 
wordt hetzelve insgelijks verbonden 1 Makkx 

IX: 
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IX: 46. Schleusner, Lex. N.T. 1, p. go% 
H. Il: 9. Gij zijt een uitverkoren geflachts 

een koninglijk priesterdom, een heilig volk, 

een volk &ss mepsmoujow, ten eigendom (van 

God) beftemd, Ene foortgelijke plaacs van 
men 2 Makk. Il: 17. Pott. 

H. Il: 12, Leidt een’ goeden wandel on- 
der de Heidenen, op dat zij, die u als misdae 

digers lasteren, wegens uwe goede werken 
op deze ziende — God mogen prijzen, E 

fjnepa Emicnome s ten dage der onderzoeking, 
Verfcheidene Uitleggers (bij voorbeeld ; 
Kuinoel) verftaan dit van een onderzoek 
overheids- perfonen ; waar bij de onfchuld der 
Christenen zoude aan den dag komen. Dock 
újepa tmicxomys B. d. Wijsh. III: 7. ziets 
verg. Ve 18. úmepa drayvwoews, meer op ene 
fchikking van God ten oordeel over de mene 
fchelijke daden. Verg, Schulze in Henké's 
Ns Magaz. VI Bd, ft, 74 not. Zie ook B. 
d. Wijsh. XIX: 15, êmuruomy êgar duruv Site 
XVII[: eo. Schleusner, Lex. N. T. Ke 

P. 875. 
H. II: 13, Zijt dan onderdanig sraay doe 

Ópwrwy vricer, alle menfchelijke ordening, 

inrichting. Zo hebben vele Uitleggers: one 
der anderen Äwinoel. Kriëew wordt dikwijls 
in dezen zin Se Sir. VII: 6. XXIX: 

28, 
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88, 29. (of 30, 34. H. XL: 1, ro. 
H‚Il: er. Christus heeft voor ons geles 

den, dju ÖmoAsmravwv ÜToypAjhjhov; ONS nae 

latende een voorbeeld, een monfter. Het 

laatfte woord, * welk zo wel als öroasma- 

vei hier ter plaats alleen maar in % Nieuwe 

Testament gevonden wordt, komt ook voor 

se Makk. II: 28, (29.) Schleusner, Lex. N.T. 
IL p. 1179. Biel, Thef. Philol. II. p. sos. 

H.ll: 24. ‘Ov rw pwwm: durov inÔyres 
door wiens ffriemen of wonden gij genezen 
zijt, Dit woord wordt alleen hier in ’t Nieus 
we Testament gevonden. In de Apokrijfen 
is het niet ongewoon. Juúd, IX: 13. wordt 
het met rpavjea verbonden. Verg. ook Sir, 
XXIII: eo, (of 9.) waar het van de ftries 

men eens gegefelden (laafs gebruikt wordt: 
en H. XVIII: 17. (18.) Kwinoel, Schleuss 
ner, Lex. N.T. IL, p. 174. 

H. II: 7. ‘Oe Aolevegepw Cnever ra yue 
vaikerm dmoverovres mimv + bewijst de vrou. 
wen, als de zwakkere, eer, dat is, bewijst 

haar alle fchuldige pligten. ’Amovegew, uit- 
delen , geven , bewijzen, betonen. In ’ 
Nieuwe Testament wordt het alleen hier ge- 
vonden. 3 Makk. I: 7. wordt het van ge- 
fchenken gebruikt, en H, Ill: 18, van aan- 

gewezene inkomften. Schleusner, 

H. 
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H. IV: 3. [oross, Dit zijn drinkgelagen, 
gastmalen, op welke men bijeenkomt om te 

zuipen. Judich XII: 10, Op den vierden 
dag bereidde Holofernes zoroy, een gastmaal, 
waar bij veel zoude gedronken worden: verg. 
vs. 17 — 20, Beaufsbre, ' 

H. IV: 11, Is iemand een armverzorger 
Cdraxover ) zo doe hij het — we && ieyuoss 
úe Yopyyer ó Osoe, als naar het vermogen, ï 
dat God hem verleent. Beaufobre verftaat dit 

van het rijkelijk vermogen, dac de zaken 

heeft te bezorgen. Zo komt iryve dikwijls ® 
bij de LXX voor: meermaalen ook bij Sie 
rach: als H, XIV: 13 (of 4.) doe den 
vriend goed, eer gij fterft, zat zara: Typ 8 

icyvy cou ExTeiwov Kan Oos dora, reik uiten — 
geef hem naar uw vermogen, H. XLIV: 6 
dvòpes mAovoior zyyopsyujevor doyuis rijker 
met vermogen begaafde lieden. Zie Grotius, 

t. d. pl. Het woord vopyyem komt hier even 
Zo voor als in de plaats van Petrus: wij vin= 
den het ook e Makk, IlI:- 3. gelijk Pott 
heeft opgemerkt. De andere door hem aange= 

haalde plaats Sir. XVIII: 91. past hier zo’ 
goed niet. Beter ene derde, door hem niet 
opgemerkt, H. Î: ro. za Evopyyuoer duryu 
fous dyamwewdvroy, en hij geeft ze (de wijss 
heid) den genen, die hem liefhebben, Dus 

ook 
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ook 1 Makk. XIV: ro. en op andere plaate 

zen. Zie Biel, The, Philol. III, p. 6oo, 
bor. 
H.IV: re. Geliefde, houdt u niet vreemd 

my Ev Öjuiy mupwoer mpos meipaopov Öpkwy yevôe 
key, wegens de Aitte (ellende) die u ter 
beproeving overkomt. Ene gelijke gedachte 

en uitdrukking wordt gevonden Judith Vil: 
27,, waar het heet, dat God de aartsvaderen 
met hicte Cellende, ongeval) bezogt heeft, 
om hunne harten te beproeven, émupwaev 219 
éracpuov tys vapdrag kurwv. Beaufobre, 
_H. V: 2, Weidt de kudde van Christus, 
welke bij a is, en hebt acht op haar, niet uit 

dwang, maar vrijwillig; niet uit gewinzucht, 

dAa mpobvywe , Luther, uit °s harten 
grond, — uit een oprecht gemoed, — uit 
liefde. Tob, VIl: 8. Echna, zijne vrouw, 

en Sara, zijne dochter, weenden en namen 
ze op mpobugws. Fabricius: benevole excepe- 
ronts Badvell: libenter & hilare cum animi 

ftudio & voluptate. Beaufvbre. 
2 Petr. I: 15. Mera ryv Euv êfodov, na 

mijnen uitgang, dat is, ha mijn verfterven. 
Zo wordt sEodoc tegen den ingang in het le- 
jen, of de. geboorte overgefteld, B. d, 
Wijsh. VIT: 6. De dood heet &5odos mveupú- 
og Sir. XXXVII: 23. (25.) verge B. d. 
Nijsh, III: 2, Luk. IX: 31. Semler, Kuis 

li Loel. 
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noel. Zie ook Biel, Thefaur. Philol. 1. p. 56% 

H. Il: 17. ‘Oi ó Pos Tou oxorous ERR 

mous duwvas merypyrat, wien ene donker 
duisternîs (ene donkere, duistere gevangenis) 

Wijsh. XVIII: 2, (4). &Ztor pev yap Enewö 

gepuÔsvas Dwroe Kar Pudaraiyvar Ev CHOTE 
want die waren het ook waardig, van het lie 
beroofd, en in de duisternis (als in een ker 

ker) bewaard te worden. H. XVII: 2, derjiw 
GHOTOUS,) VS» 17» 18, 19. 92, Schleusner 

Ook deszelfs Lex. N. T.I, p. 967. & 
p. 868, Verg. Judas brief vs. 6. en Mu 
noel t. d. pl. kj 

Jud. vs. 7. heet het van de fteden Sodom 

en Gomorra: srponeurat derypa, zij zijn Be 
fteld tor cen affchrikkend voorbeeld, 3 Makk 
II: 5, wordt het woord srapaderypa, En 
oPerr. II: 6. öroderypa op dezelfde wijze ge 
bruikt. Schleusner, Lex. N. T, IT, pe 537 
Het ter dezer plaats, en ook hier alleen in ’ 
Nieuwe Testament voorkomende woord reOpd 

asch, wordt ook gevonden Tob. VI: 16 
(of 17.) VII: oe. Hiftorie van den Draal 
vs. 14. (7.) Schleusner, T. Il. p. 107 
In dir zelfde vers heet het aan ° einde: srupo 

_drwviov Äuyv Ömegovaa, zij lijden de ftraf de 
eeuwigen vuurs. Zo vinden wij het in ’ 
Nieuwe Testament alleen hier gebruikte woof 

Üz. 
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öréyw ook 2 Makk. IV: 48. rayews òur rijp 
&dszov Cyperav Ömeryove. Schleusner t. a. pl. 
U p‚ 1374. 

Vs. 16. worden onder anderen ook men- 
fchen genoemd, welke zijn gegWijopos Men 
zet wel over: die altijd klagen, nimmer reche 
te vreden zijn. Er kunnen echter ook gevoe- 
gelijk zelken onder verftaan worden, die uic 

zucht tot morren of trotschheid alles berispen , 

verwerpen, zonder her naauwkeurig ondere 

zogt te hebben. Verg. Sir. XI: 7. (8.) zpiv 
Eberuoue, py peudbys eer gij onderzogt hebt, 
berisp (veroordeel, verdoem) niecz leer 

eerst, hoe het zich eigenlijk toedraagt, en 

beffraf dan (ämiriua). Hier wordt dus êrs- 
wijsay met memDeodu gelijk geteld. Verg. vs. 
9. en warden zin betreft, ook H‚ XIX: 15 — 
Beaufobre, 

$ 24 

k) Uit de Openbaring van Johannes, 

Openb. I: 13. En (ik zag) in * midden 
der zeven kandelaren enen , die enen men- 

“fchen zoon gelijk was, éydedvjeroy modypn, be- 

eed met een lang kleed, Het woord modyzas 
ds eigenlijk een adjectivum: zo# op de voeten 

lis af. 
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afhangend, en er wordt ‘dus 2rye of xuruy 
of Evdvya onder verftaan. Het laatfte woord 
wordt er bijgevoegd B. d. Wijsh. XVIII: aq, 
waar het van den langen rok des Hogenpries- 
ters heet: és ‘yap modypaus Evdugaros ip énos ó 
xoopos. Schleusner, Lex. N. T. IL, p. 6or, 

Zie ook over de betekenis des woords Ziel 

Thef. Philol. ITL, p. 135. Zulk. een kleed, 
dat tot op de voeren nederhing, was een teken 

van waardigheid, of van een’ aanzienlijken 
ftand, Van daar het beeldfprakig voorftel bij 
Sirach H, XXVII: 8. (9.) jaagt gij het goede 
na, zo zult gij het grijpen en aantrekken de 
modypy doZye, gelijk een ftatelijken, prachti 

gen tabbaard, Beaufobre, Eichhorn, 
H, II: 4. ’Ov Gadw EP óas àÀÀo Papas. Ik 

heb u (mijne getrouwe dienaars) gene nieu. 
we pligten in te fcherpen. Beapos wordt bier, 

gelijk Evyov, Popriov en diergelijke woorden 
van de voorfchriften gebruikt, welke de 
mensch volgen moet. Sir. LI: 26, bui 
uwen hals úmo Évyov onder het juk, en neemt 
de leer aan. Verg. ook H, VI: 24, 25. Zie 
Match. XI: og, 30. (en Kuinoel t. d, pl. p. 

18.) XXIII: 4. Hand, XV: ro, vooral 38, 
Eichhorn. (Verg. Schleusner, Spec. IL pe 
84. en Beauföbre, bij Matth. XI: 3o,) 

H. V: 12, Het lam, dat geflacht is, is 

waare 
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waardig te ontvangen lof en rijkdom, en wijs- 

heid xe icyuv. Diet woord betekent eigen- 
lijk kracht, magt. Doch hier is de betekenis 

van heerfchappij gepaster. Zo komt het voor 

Sir. XVII: 3, waar van de menfchen gezegd 
wordt: zal’ éaurous (of zo als Grotius leest: 
zal’ Suurov) ëveduoer durovs icyvve Hier is 
loyue met Efoucia Tuv êz’ durys Íc. ryyo, 
heerfchappij over de dingen op aarde, parallel, 

Beaufobre. 
H. IX: 14. Maak los de vier Engelen (de- 

ze zijn kwade Engelen) die gebonden zijn 
aan de grote rivier Eufraat (namelijk in de 
daar aan grenzende woeftijn). Kwade gees- 
ten worden als gebonden en in woefte oorden 
„gebannen voorgefteld, wanneer hun de magt 

om te fchaden benomen is. Verg. Tob. Vili: 
g. en Match, XIl: 43. Eichhorn. 

H. X: 2. worde in de dichterlijke befchrij- 
ving van de lichamelijke grootheid eens En- 
gels gezegd, dat hij den rechter voet in de 
zee, en den linker op aarde gezet had, Ene 
diergelijke befchrijving van de kolosfale ge- 

ftalte van den Engel des doods in Egijpten 
vinden wij in het Boek der Wijsheid H. XVII: 
16. waar het heet: hij reikte totaan den hee 
mel, hoewel (xe: ) hij ook op de aarde ftond, 

Eichhoru. 

F li 3 H. 
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H. X: 4. Verfegel (oOpayicov), dat iss 
verzwijg, houd geheim, wat de zeven done 
derftemmen gefproken hebben, en fchrijfe 
het niet op. In dezen zin van verzwijgen, 
verborgen houden wordt dit woord niet alleen 
van voorzeggingen gebruikt Dan, XII: 26, 
maar ook in de Apokrijfen van alles, wat mei 

verbergt, bij voorbeeld, Sir. XLII: 6. (7) 
Ere yuvauna movypa nadar oÔpayis, hetis goed, 
nuttig, voor ene kwade vrouw (alles) bes 
dekt te houden, te verzwijgen: verg. de vol 
gende woorden: ua: ómou veipés moAhau HA 
gov, Desgelijks in B. d‚ Wijsh. II: 5, (4) 
Gelijk ene fchaduw weggaat, zo ís ons level, 

ons einde keert niet weder, órs te 
sin Kur Oudere dvacpeDder, want toegeflot 

is bet (namelijk het rijk der doden) en n 
mand komt terug. Schleusner. K, 

H. XI: 2. Ker ryv sroAw rv dyiav rar 

our: uyvas Teoaepaxoura dvo, en zij (de Hete 
deren) zullen de heilige ftad (Jerufalem) 

wersreden twee en veercig maanden. De fpreeks 
wijze mare ryv medey, van welke zich Jo= 
hannes hier bedient, wordt dikwijls gebruikt 
van oorlogs gewoel, en daar door veroofs 

zaakte verwoeftingen, 1 Makk. IV: 6o, verg, 
H. Il; 45. ru dysaojpd Kara TATOUJLEVAU, 
en uit hec Nieuwe Testament: Luk, XXI: 24. 

Eichhorn, H. 
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H. XI: 9, wordt gezegd, dat de lijken 

der beide gedode getuigen onbegraven zou 

den blijven liggen. In het boek Tob, H. I: 
17, 18. wordt het als een uicftekend bewijs 
zijner godsvrucht geroemd, dat hij de op 

%sKonings bevel vermoorde Joden, in weer- 

wil van ’*koninglijk gebod, had laten be- 

graven. De zin van onze plaats wordt door 

deze vergelijking te voller en te fterker, 
Beaufsbre, 
BEA: ro, Ee hij is nederge- 

worpen, overwonnen. 1 Makk. IV: 33. zz- 
mafdaks durovs popPar &yamwvruv ce, werp 
hen neder, overwin hen door hect zwaard 

uwer liefhebberen. Kuinoel, 

B. XII: ro. 'Er zis Geypadwoiav ou- 
varyers éis Giypadwoiar meyer. Hier worde 
het woord ry jadwora in het eerfte lid voor 
gevangenen genomen. Dus ook 1 Makk, X: 
zo, 72. XIV: 7. Dezelfde. 

H. XIII: 17. Dat niemand kopen of ver- 
kopen (äyopasu ú mwòyoes) kan, dan die 
hect merkteken heeft enz. Kopen en ver- 
kopen ftaat hier, als uit- en ingaan, waar 
mede het ook 1 Makk. XIII: 49. verbon- 

den wordt, voor ene vrije, ongehinderde 
verkering in % algemeen.” Eichhorn, 

H. XIX: re, heet het van den ruiter op het 
li 4 wite 
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witte paard onder anderen: za &re ryv zepard 
&vrou dradypara moda, en op zijn hoofd 
vele diademen, kronen. Door deze befchrijs 
ving wordt ons dezelve vertoond als overwin= 
naar van vele volkeren. De overwinnaars na= 
melijk waren gewoon zich met de diademen der 
overwonnene Koningen te verfieren. Een 
voorbeeld daar van hebben wij in de Apokrije 
fen 1 Makk. XI: 13., waar van den Koning 
Prolomeus verhaald wordt, dat hij zijn intogt 

in Anciochien gedaan, en twee kronen, die 
van Afien en van Egijpten, op zijn hoofd ges 
zet had. Eichhorn, 

H. XXI: 8 Asso dex. r. A Hier wore 
den de vreesachtigen famengevoegd met de 
ongelovigen, moordenaren enz. Het woord 

wordt eigenlijk gebruike van enen blohartigen 
foldaat, die zijnen post verlaat; daarna van 

elken mensch, die zijnen pligt vergeet. Hefije 

chiuss deiov* srovypav* xaxov* (Eichhorn t 
d, pl.) Beaufobre brengt ene gepaste plaats 
bij vit Sir. II: 12, 13. (14) waar in de 
ontmoedigde, blode, en daarom zijnen pligt 
vergetende befchreven wordt: wee den ver 
zaagden harten (xapdimie desa) en der 

trage handen, en den zondaar, die op tweêr- 
lei wegen wandelt. Wee het trage hart, 

want het gelooft (vertrouwt God) niet, 
daar- 
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daarom zal het niet befchermd worden. Men 
vergelijke ook nog het volgende 14 vers. 

H. XXI: o7. Kat mosouv (ddehvypa za 
bevdoe, en war gruwel. doec en leugen. Sir. 
LI: 2. (of 4.) worden zulken genoemd 
Epyalopevor Veudos. Eichhorn. Verg. ook Sir. 
XV: 13. (14.) zrav Bderuypa Eparyoe zuproge 
Schleusner, Lex. N. T. L. p. 438. 

H. XXII: oe. Kar Ta DPuvdda rou EuAou kig 
Oepamerav Tuv Eôvuy, en de bladeren des 
booms dienen tor heling (of ter gezondheid ) 

der volkeren. Beaufobre vergelijke de nier on- 
voegzame plaats Sir. I: ao. (of 24.) waar 

van de wijsheid gezegd wordt: de wortel der 

wijsheid is, den Heer te vrezen, zes ó: zÀadog 

turyc paxponjepeuris en derzelver takken gee 

ven een lang leven. 

$ 25. 

Overeenkomst der vergelijkingen en beelden 
in de Apokrijfen des Ouden Testaments 

met die, welke hier en daar in 

het Nieuwe Testament voore 

komen. 

Verfcheidene vergelijkingen en beelden, van 

welke zich de fchrijvers des Nieuwen Testa- 

| li 5 ments 
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ments bedienen, kunnen insgelijks nader en 
bepaalder verklaard worden door vergelijking 
der Apokrijfen des Ouden Testaments. Enige 
voorbeelden mogen hier van ten bewijze 
ftrekken. 

In het Evang. van Matth. H. IX: 36, 
worden de Joodífche tijdgenoten van Jefus 
vergeleken bij fchapen, die geen’ herder heb» 
ben, om dat zij verftrooid en behoeftig, van 
opzicht en onderwijs ontbloot, geheel aan _ 

‚zich zelven overgelaten waren. Dit zelfde 
beeld vinden wij niet alleen 1 Kon, XXII: 

17. en in meer diergelijke plaatzen des Ou- 
den Testaments, maar ook in het Boek Judith — 

…r 

ed 

XI: 19. (of 16.) in de rede van Judich tot 
Holofernes, om aan te duiden, dat de Joden 

zonder aanvoerer en opziener, aan zich zelven — 

overgelaten, aan de willekeur van een’ ieder, 
die hen maar durfde aantasten, prijs gegeven 
waren. 

Matth. XXIII: 37, 38. roept Jefus den 
inwoneren van Jerufalem toê: — Jerufalem! 
hoe menigmalen heb ik uwe kinderen willen 

bijeen vergaderen, gelijk ene hen hare kie- 

kens onder de vleugelen vergadert (om de« 
zelve te befchermen, en mer liefde te koes= 

teren ) doch gij hebt niet gewild, Ziet, uw 
huis zal u ledig gelaten worden. Hetzelfde 

beeld 
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beeld met dezelfde. bedreiging vinden wij 
insgelijks in den Pfíeudo-Esras H. I:3o, 

en 33. 
Joh. V: 35. wordt Johannes een brandend 

en fchijnend licht (ó Auyvos ó xesopevos vat 
Oawuv) genoemd, Dit beeld, van meer be- 
roemde en op ene weldadige wijze verre 

rondom zich henen werkende leeraars gebruikt, 

js ook in de Apokrijfen niet vreemd, Van 

Elias den Thisbieter , met welken Johannes 

de Doper in ’talgemeen dikwijls vergeleken 

wordt, heet het Sir, XLVILI: Te ‘Zvesy — 

ds rup, war ò Aoyoe durov we Aapmas Exauero, 
als een vuur ftond hij op, en zijn woord 

brandde gelijk een fakkel, Reeds is dit door 
H. Grotius, Beaufobre, Semler , Kuinoel en 
Dr. Paulus opgemerkt. Verg. ook Openb, 

XXI: 13. 
Rom. Xll: go. wordt van hem, die zijnen 

vijand weldaden bewijst, gezegd, dat hij vu. 

tige kolen op deszelfs hoofd hoopt. Her is 
bekend, dat deze oneigenlijke manier van 

fpreken door de Uiteggers op zeer verfchil- 

lende wijzen verklaard wordt. Zij zo wel, 
‘die deze fpreekwijze van goddelijke ftraffen, 
als zij, die dezelve van de befchaming des 

Vijands verftaan, kunnen zich ter verklaring 
beroepen op Pfeudo-ksras XVI: 54. De 

zon- 
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zondaar zal niet zeggen, dat hij niet gezon 

digd heeft; want vurige kolen zullen branden 

op zijn hoofd, welke zegt: ik heb niet gezon 
digd voor den Heer en zijne heerlijkheid, 
De laatfte verklaring fchijnt mij evenwel op 
beide plaatzen (verg. Pfeudo-Esr, vs. 55, } 
de beste te zijn. 

Gal. VI: 8. Het hier gebruikte beeld van 
zaaien, om daar door de handelingen, het ge- 

drag des menfchen, en van oogflen , om de ge« 
volgen daar van uit te drukken , ontvangt op= 
heldering onder anderen uit Sir. VII: 3, Mija 
zoon, zaai niet in de voren der ongerechtig- 

heid (ér’ dvdanae ddssias) op dat gij nier 
zevenvoudig daar van inoogste Beaufobre, 
Kuinoel, 

Efef, Vl: r4, 16, 17. worden in de vere 
maning tot Christelijke ftandvastigheid de 
beelden genomen van de wapenrusting der 
krijgslieden : Zo ftaat dan, uwelendenen om= 
gord hebbende met de waarheid, aangedaan 
hebbende het borstharnas der gerechtigheid 
Crov Owpara Tys Òixasoruvys )— doch voor al« 

les neemt het {child des geloofs (roy Gupeap 
Tuc migews) == en den helm der zaligheid 

Cryv mrepixeDadauar Tov cwryprov) en het zwaard 
des geestes, enz. Juist deze zelfde beelden in 

vergelijkingen ontmoeten wij in het B, d, Wijs 
heid 
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heid H. V: 18— 21, waar de wapenrusting 

van God, welke de zijnen ter befcherming 

nabij is, dichterlijk befchreven wordt: Hij 
zal de gerechtigheid aantrekken als een borst- 

harnas, en als helm opzetten het rechtvaar- 

dig gericht; (70) heiligheid zal hij nemer 
“tot een onverwinbaar fchild, en den ftrengen 

“toorn wetten tot een zwaard. Kwinoel, 

Kolosf, II: 3. wordt gefproken van verbor- 

gene fchatten der wijsheid en der kennis, Men 

vergelijke daar mede de gelijkfoortige uit- 

‘drukking in het Boek Baruch HI: 15. 

“Wie heeft hare (der wijsheid) plaats gevon. 

den, en wie is ingedrongen in hare {chatten ? 

Cris tienden Eis Tous Öeruupous dure; ) Beau. 

fobre. 
1 Tim. III: 7. VI: 9. 2 Tim. If: 26, 

‘fpreekt de Apostel van ffrikken, dat is, be- 

‘Toningen, welke voor het geloof en de deugd 
des Christens gevaarlijk konden worden, of 
reeds gevaarlijk geworden zijn. Dit beeld 
isin de fchriften des Ouden Testaments niet 
ongewoon, Het wordt ook gevonden in de 

Apo-= 

(Go) Kopula Hefych. oepsnebaruiar, — Kpiru drvzorpiror, 

het ernftig , onpartijdig gericht (dat geen perfoon 

aanziet) Hefych. kvomorprross dz pareznonmras. Glos(ie 

facrae ed. Ernesti, p. 183 en 23. 
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Apokrijfen. Sir, IX: 3. XXVII: 30, 1 Makke 
I: 35. (of 37.) V: 4 Kwinoel, Schleusner 
Lex. N. T. IL p. 363. 

2 Tim. IV: 17. aan het einde, zeg: Pau= 

lus: ik ben verlost uit den muil des leeuws 

(èx soparos Aeovros Hoostwaarfchijnlijk 
verftaat hij hier den Keifer Nero, welken 

wreedaard hij vergelijkt met enen leeuw, 
(Verg. Stolz, Erlauterungen t. d, pl). 
Beaufobre beroept zich daar bij op Sir. Lls 

g. waar het heet: gij hebt mij gered 2x puy jaan 
érospwv bie pwpa, vit de muilen, die gereed 
waren om mij te verflinden; en past deze uite 
drukking toe op Koning Prolomeus Evergetes, 
bij wien de vertaler dezes boeks valfchelijk 
aangeklaagd was geworden, Hoe dit ook zij, 
ene duidelijkeen gepaste plaats, om deze ver= 

gelijking op te helderen, wordt gevonden in 
het boek Esther H, IV, na vers 17, dat is, 
in het Apokrijf aanhangfel H, III: 9. waar in 
het gebed van Esther gezegd wordt : Geef een 
gepast woord in mijnen mond voor den leeuw 
(dat is, den Koning Ahafuerus) en wend 
zijn hart tot haattegen onzen vijand (Haman.) 

1 Perr.I: 7. wordt het geloof met goud 
vergeleken, dat in het vuur beproefd wordt =— 
Herzelfde beeld wordt van de gezindheid des 
menfchen , die in ongeval zich beproeven 

moet, 
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moet, gebezigd Sir. Il: 5. In vuur worde 

het goud beproefd ( dozuyzageres) en de op- 

rechte menfchen in den oven der verootmoe- 

diging — der ellende. Kuinoel. 

1 Petr. V: 4. wordt den getrouwen leeraar 

van den godsdienst ene onverwelkelijke ere= 

kroon (Amapavriwvos Tye daëye geDavos) be- 
loofd. Verg. ook de foortgelijke uigdrakkin- 
gen van ene kroon des levens Jak. l: 12. 
en Openb. Ill: ro. en kroon der rechtvaar- 

digheid 2 Tim. IV: 8, Het zelfde beeld der 
gelukzaligheid, welke de rechtvaardigen in 
het rijk van den Mesfias hebben te verwach- 
ten, treffen wij aan B. d, Wijsh. V: 16, 

(17.) Zij zullen ontvangen een glorievol 
koningrijk , en ene blinkende kroon (drzdyuz 

mou xaùdous ) uit de hand des Heren. Van 

daar komt het ook, dat dit woord seDavoe 

dikwijls ter omfchrijving gebruikt word:, bij 

voorbeeld , sePavos dyaddmuaroe Sir. Is 
zi. (9.) en VI: ar. sePawoe coPtas HI: 
18. (16.) en het verbum sedavow, ik krone, 

voor: ik maak gelukkig, Sir. XIX: 5. (ez 

edit. Complur.) Die de wellustigneden we- 
derftaat geDavor 7yv Cuyv durov, kroont zijn 
Teven, maakt zijn leven vrolijk en gelukkig. 

Zie Jo. Dan. Schulze in Henkes N. Magaz, 
VI Bd. Ifl. pe 74e note en Schleusner, 

Spec. 
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Spec. IL p. 165. Men kan ook vergelijken 
Kuinoel t. d. pl., welke cedavoe doëye, verg. 

Sir. XLIII: rr. L: 7. van ene Zlinkende, 
fchitterende kroon verklaart. 

Jud. vs. 23. ’Ex rou mrupoè dpmutoyreg, 
uit het vaur rukkende, Buiten kijf een beeld 

van ogenfchijnlijk gevaar, waar uit iemand 
gered wordt, Verg. Sir. LI: 4, gij hebt mij 
verlost uit de vvurvlam , welke mij rondom 

omgaf, en uit het midden des vuurs, dat ik 
niet verbrandde. $ 

Openb. Vil: 9, 13. de fchaar der genen, 
die niemand tellen kan — aangedaan met 
witte klederen, met palmtakken in hunne han 

den, Verg. Pfeudo-Esras L, 39, 40, 42,46. 

Openb. XXI: 18. en volgg. lezen wij van 
de pracht der grondflagen en muren van het 

hemelsch Jerufalem, verg. Tob. XIII: so, 
en volgg. Jerufalem zal van faflier en fmaragd 
gebouwd worden, en uit edelgelteenten alle 
zijne ringmuren; zijne torens en vesten van 
zuiver goud, zijne ftraten bevloerd met be 

enz. Beaufobre. 
Openb. XXII: 2, Op beide zijden van à 

rivier ftonden levensbomen, dragende twaalf= 
derlei vruchten enz. verg. Pfeudo-Esras If: 
18. ik beb toegericht twaalf bomen, vol van 
menigerlei vruchten. 

S 26. 



per APOCRIJFE BOEKEN pes 0. T. 513 

S 26. 

Overeenftemming van gehele plaatzen dep 

Apokrijfen met diergelijken des Nieus 

wen Testaments in fchikking en 

inkleding. 

De Apokrijfen des Ouden Testaments kuns 
een eindelijk tot opheldering des Nieuwen 

Testaments gebruikt worden door vergelijking 

van gehele plaatzen, welke elkander in fchik- 

king en inkleding gelijk zijn. Ene naauw- 

keurige lezing der Apokrijfen zal over dit 

foort van inkleding en fchikking in het ale 

gemeen reeds veel licht verfpreiden, terwijl 

daar uit blijkt, dat men in ’c algemeen in 

het voordragen der leer bij de Oosterfchen 
niet zulk ondicht, of zelfs wel niet zulk ene 

wijsgerige naauwkeurigheid en bepaaldheid 
verwachten kan, als men in ‘de vertogen der 
Westerfchen , die minder levendig gevoelen , 
gewoon is te vinden. Hem , die door de le- 
zing der Apokrijfen gevormd, vooral ver- 
trouwd geworden met de wijze van voordragt 
in het Boek der Wijsheid, tot het lezen en 

onderzoeken des Nieuwen Testaments over= 

gaat, zal de dikwijls beeldrijke en der poëzie 
k meer 
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meer nabij komende raal in de reden vat 
Jefus, bij voorbeeld, in deszelfs gelijkenis 

fen, bij de drie Evangelisten, of in verfchet 
dene voorftellen bij den Evangelist Johannes, 

minder vreemd voorkomen, en gemakkellj 

ker te verklaren zijn; gelijk ook de fpreuk: 
rijke en dikwijls met opzet bedekte en inge 
kleede voordragt, welke Jefus niet zelden 
koos, om het nadenken gaande te maken, 
de fluimerende denkkracht op te wekken, 

Op dezelfde wijze flemt insgelijks het in 
wikkelde der voordragt, * welk wij in Paul 
brieven hier en daar aantreffen, met de wij 
van voorftel in het Boek der Wijsheid ove 
een: als ook het fcheiden van zekere voorftek 
Ten door tusfchen beide ingefchrevene rec 
neringen; benevens de toepasfing en allegot 
fche uitlegging der bijbelfche gefchiedenisfer 
des Ouden Testaments, zo wel in de fch ifter 

van Paulus, alsin de Apokrijfen des Ouder 
Testaments, en wel bijzonder in het Boel 
der Wijsheid. (71). 

€71) Verg. over dit ffuk de aanmerkingen van Mach 

tigall in Henke’s N. Magazin fur Religions- philo 

fophie. IIBd. 1fte p. 1eo En 105, ‚106, als 00! 
zijne vorerinnerungen tot het Boek de Wijshe p 

58, 59, 63 — 65» 
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Behalve deze algemene gelijkheid der fchik* 
ing en inkleding, zijn er intusfchen-ook nog, 
eer bijzondere plaatzen des Nieuwen Testas 

ments, welke in dit opzicht met foortgelijke 
n de Apokrijfen kunnen vergeleken s En daar 
Joor enigermate opgehelderd worden, De 
gelijkheid is, wel is waar, in verfcheidene 
jandie, welke de geleerden hier toe betrok. 
en hebben, flechts gering: zo als Wanneer ; 
jij voorbeeld, Nachtigall (72) de gelijke. 
jis van den rijken man en armen Lazarus Luk, 
KVI: 19 — 26. met het twede tot aan het vijfde 
loofdd, van het Boek der Wijsheid, en vooral 
S. 23, 25. met B, d, Wijsh IV: I9. Vi 
=—g en 5.5 of wanneer Beaufobre- bij Rom. 
Et 1. de uicfpraak van Paulus ter dier 
laats met Sir, V: 47. ter opheldering 
ergelijke. Ondertusfchen vindt men evenwel 
er en daar, vooral in Paulus Brieven, en 
den Brief van Jakobus verfcheidene plaat- 
in, welke ten- aanzien van haten inhoud, zo 
el als van hare inkleding en fchikking, met 
kere uit{praken en gehele betogen der Apo: 
ijfen des Ouden Testaments ene gelijkheid 

heb. 

8) in Menke's N, Magaz. III Bd. aft, Pe 293; 294, 
en in den eerften Excurfus tot het B. d, Wijshs 
P. 203, 204. 

Kk 2 
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hebben, die niet te miskennen is, en das 
uit enig licht ontvangen kunnen, Zo behoef 
men de plaats B. d, Wijsh. XIV: 24 —, wel 

ke ene treffende charaktermatige tekening de 
afgodendienaars, en van derzelver ondeugend 
buitenfporig leven behelst, maar oppervlak 
kig in te zien, om terftond aan her zeer ge 
lijkend betoog van Paulus, Rom. I: 28, € 
vervolgens, erinnerd te worden; en bij nade 
re vergelijking zal de laatfte uit de eerfte me 
nige uitmuntende opheldering bekomet 
Verg. Koppe, op Rom. T, Deze On 
legger heeft bij de heerlijke tekening w 
Gods onnagaanbare grootheid, welke wij 
dezen brief vinden H. XI: 339 36 , de foor 
gelijke gezegden uit het Boek der Wijsheid 

_H. IX: 17. en uit Sirach H. XVII: 4 
Cof 2—5.) vergeleken, welke hier gevo 
gelijk ter nadere verklaring der. zaak kunme 
gebruikt worden. Met de bekende verm 
ning van Paulus ten opzichte van het gebru 
der goederen en vermaken dezes levens fla 
zelfstot in de gekozene woorden en {preel 
wijzen, in het algemeen echter in de gehe 
voordragt zeer gelijk ene betuiging , well 
wij bij den Pfeudo-Esras H, XVI: 4e 
aantreffen. Gelijk in het boek Judich } 
Vlil: 25. (ar, 22, ) naar den Latijnfch 

teks 
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tekst, zo wordt ook 1 Kor. X: 9, ro. de 

efchiedenis der tegen God morrende, en 
Jaarom ftreng geftrafte Israëlleren , Num, XXI: 
5, ter waarfchuwing tegen ontevredenheid, 
n wmistrouwen tegen God gebruikt. Bij 
Sirach H. Il: o7—ll: 6, worden , even ge* 

ijk in Jakobus brief H. I: 7 — 13. de twijfe- 
aars, de huichelaars, de hoogmoedigen en 
le lijdende na elkander getekend, — Sir. Il: 
0, II, heeft veel gelijkheid met Jak. V: 

JO, IIe (73). Deze voorbeelden, welke lig- 
elijk, zo het nodig ware, konden vermeer= 
Jerd worden, mogen genoeg zijn, om op het 
sebruik, het welk ook ten dezen opzichte van 
le Apokrijfen des Ouden Testaments ter. 
pheldering des Nieuwen Testaments kan ge= 
naakt worden, opmerkzaam te maken, 

73) Verg. Schulze in Henkes Magaze VIBd. rift. pe 

67. not. *)e 

Kk 3 DER= 
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DN 

DERDE AFDELING, 

ë 

GEBRUIK DER APOKRIJFEN DES Ots 
DEN TESTAMENTS, TER OPHELDEs _ 
RING VAN ZULKE LEERSTUKs 

KEN, WELKE IN ONZE DA* 
GEN BESTREDEN WORDE Ne Î 

Voorlopige Aanmerkingen, JR 
ú 

Ke wij overgaan tot de opgaaf van het gen 
bruik, ’ welk ten dezen opzichte van de Apor 
krijfe Boeken des Ouden Testaments kan ge» 
maakt worden, zal het nodig zijn, niet alleen 
enige regelen van voorzichtigheid, welke hier 
zijn in acht te nemen, vooraf te laten gaan, 
maar ook een algemeen overzicht der ftoffen, 

hier toe behorende, op te geven. 
Wij moeten dan vooreerst hier bij niet vere 

geten, datde Apokrijfen volgens de algemeen 
onder ons Protestanten aangenomene grondbe= 
gzinfelen ziet ten bewijze vaneen of ander ge- 

loofs- 
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loofsleer gebruikt worden, maar alleen tot 

enige opheldering dienen kunnen, Want daar 

deze boeken niet tor den kanon des Ouden 

Testaments behoren, zo mogen zij niet onder 

de bronnen, noch van de Joodfche, noch 

van de daar uit voortgevloeide, en op dezel- 
ve enigermate gebouwde Christelijke Godse 
dienstleer gerekend worden. 

‚ De voorzichtigheid, welke dus bij dit gebruik 
behoort in acht te worden genomen, is zo veel 

te nodiger, om dat ten swedenin deze boeken 
verfcheidene bijzondere , bijgelovige of aan 
het bijgeloof zeer na grenzende meningen 

voorkomen, welke in het Nieuwe Testament 

in genen dele bevestigd worden, maar veel 
eer met de daar in voorgedragene grondbe- 

ginfelen ftrijden: gelijk dir, bij voorbeeld, 

met verfcheidene ftellingen, welke tot de leer 
der Demonen behoren, in het Boek Tobias, 

en met de offerande en voorbede voor de ver- 

ftorvenen, in het twede boek der Makk. H, 

Xll: 43 en volgg. aangeprezen, duidelijk hee 

geval is. 
Verder ftaat hier aan te merken, dat ver- 

fcheidene voorftellen en wijzen van verklaren; 

welke den Apostelen eigen zijn, in de Apos 

krijfen des Ouden Testaments of in * geheel 
niet gevonden, of op ene geheel andere wij- 

Kk 4 ze 
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ze aangelegd worden, Ik erinner hier alleen 
maar aan de verwachtingen van den Mesfias, 

Er is reeds boven IAfd, S 12. aangemerkt 
geworden, dat maar zeer weinig, het welk 

hier toe behoort, in de Apokrijfen des Ouden 
Testaments voorkomt, In het bijzonder zij 
het mij vergund, hier met een woord te erin= 

neren „ dat de bekende plaats Gen, XXII: 17, 
18, van Sirach H. XLIV: er —e23. niet op 
den Mesfias toegepast, maar in enen gansch 
algemenen zin opgevat wordt. Hoe aanmers 

kelijk de Apostel Paulus zich hier in van hem 

onderfcheide , toant de plaats Gal, III: 6. 
volkomen, 

Uit deze aanmerkingen volgt van zl dar. 
het gebruik der Apokrijfen ter opheldering 

van zulke leerftukken , welke in onze dagen 

beftreden worden, zeer bepaald is, en niet 
dan maar ene kleine winst belooft (1 ). Ine 
tusfchen leide men hier uit niet af, als of het 

volftrekt der moeite onwaardig ware, de Apo-= 

krijfen des Ouden Testaments in dit opzicht 

te 

(1) De opftellers der prijsvraag hebben dit ook zelve 
zeer wel ingezien, daar zij op deze wijze van het 

gebruik der Apokrijfeu als ’ ware flechts als een 

aanhangfel tot het overig gedeelte des onderzoeks 
keen wijzen. 
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te vergelijken. Zij bewijzen ons tot dit oog- 

merk allezins een’ dubbelen dienst, die niet 

te verachten is. Mooreersteen’ hiflorifchen, 

ter gefchiedkundige ontwikkeling en ophelde- 

“ring van verfcheidene leerftukken, die hier 

jn aanmerking komen; en #en anderen enen 
philologifchen, ter verklaring van bijzondere 
Griekfche (vooral Hebraïzerende ) woor- 
den en fpreekwijzen, van welke zich de 

‘fchrijvers des Nieuwen Testaments bedienen, 
wanneer van zulke leerftellingen , naar welke 

hier gevraagd wordt, gefproken wordt, Ten 
aanzien van het eerfte fluit zich ons onderzoek 

aan de voorgaande eerfte Afdeling dezer Ver- 

handeling; en van het andere aan derzelver 
twede Afdeling, 

Ten aanzien van het Ziforifche moeten de 
Apokrijfen des Ouden Testaments hier ge- 
bruike worden ter beoordeling van verfcheide- 
ne nieuwe flellingen over de bronnen der in 
het Nieuwe Testament voorkomende denke 

wijzen; tot nadere regeling van het zo ge- 

‚noemde ftelfel van accommodatie, als ook ter 

opheldering der leer van den kanon, van de 

volkomenbeid of volledigheid der profetifche 
fchriften des Ouden Testaments, en van de 

ingeving der Heilige Schrift; verder der leer 
aangaande den bijftand van God ten goede, 

Kk 5 | en 
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en van de toekomende opftanding. Ten aans 
zien van de exegefe geven zij enige ophelde= 
ring aan de woorden en fpreekwijzen, welke. 

in de leer aangaande den perfoon des Verlos- 
fers, de door Hem aangebragte verzoening met 

God, en de vergeving der zonden in de fchrif= 
ten des Nieuwen Testaments gebruikt wore — 
den (2). 

me 

Hiftorisch gebruik der Apokrijfen ter ope 
heldering van beftredene Leerftukken 

SL 

Js het in’t algemeen waarfchijnlijk , dat zes 
kere leerflellingen , voorkomende in het 
Nieuwe Testament, zouden ontleend zijn 

uit de Apokrijfen des Ouden Testa- 
menis 2 

In latere tijden hebben enige Geleerden aan- 
gee 

(2) Uit de twede Afdeling moeten hier ook nog de 
S$ ro— ze. vergelijken worden, op welke ik 

hier flechts terug wijze, om het daar ter plaats gee 

zegde niet voor de twede maal te herhalens 
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genomen , dat enige bijzondere in het Nieu- 
we Testament begrepene leerftellingen uit de 
Apokrijfen des Ouden Testaments zouden 
ontleend zijn. Hier bij wordt derhalve dui- 
delijk veronderfteld, dat deze Apokrijfen aan 
de fchrijvers des Nieuwen Testaments bekend 

geweest, van dezelve gelezen, en (bij het 
opftellen hunner fchriften ) gebruikt zijn ge= 
worden, Dit hebben ook in der daad meer 

„ anderen in enen deels bepaalderen, deels mine 

der bepaalden zin beweerd (3). Dat de 

meeste dier boeken, zo verre den tijd betreft, 
aan 

(3) Origenes merkte reeds op in zijne inleiding tot ’ 
Hogelied: dat in de fchriften der Evangelisten en 

Apostelen vele aanhalingen gevonden wierden, wele 

ke in de kanonieke fchriften des Ouden Testae 

ments niet ftaan, maar wel in de Apokrijfen, uit 

welke zij ontleend zijn, MNachtigall, vorerinner. 

zie B, d. W. p. 68. — Men brengt daartoe voor- 

al de plaats Luk. XI: 49, waar Christus zegt: 

ú cofia zov bou mer x, To Ke Welke men op het 

Boek der Wijsheid toepast: p. 14. verge Seiler 

ueber die Goetl. Offenbarungen II Th. p. 14, 18, 

19. welke aanneemt, dat Jefus van Sirach en het 

Boek «der Wijsheid enig gebruik gemaakt heeft, 

Omtrent den brief van Jakobus heeft Schu/ze in 
zijn boven aangehaald gefchrift door vergelijking 
van verfcheidene gezegden in denzelven mer plaat- 

zen uit Sirach enz. heszelfde zoeken te bewijzen, 
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aan de fchrijvers des Nieuwen Testaments 

hebben kunnen bekend zijn, is niet te loche- 
nen; ook kan men de overeenkomst van bije 
zondere plaatzen, zo wel wat den inhoud als 

wat de inkleding en fchikking aangaat, met 
bijzondere voorftellingen in de Apokrijfen , 

niet wel miskennen, Men kan ondertusfchen 
deze altijd toegeven , zonder het gevolg toe 
te flaan, dat daar uit zoude moeten afgeleid 
worden: dac dan nu ook de bron van bijzon- 

dere, doorde Evangelistenen Apostelen voors 

gedragene, leerftellingen in de Apokrijfen des 

Ouden Testaments te zoeken zij. Immers, 
daar het buiten allen twijfel is, dat deze Apoe 

krijfen ten tijde van Christus en de Apostes _ 
len niet tot den Kanon des Ouden Testaments 
gerekend, derhalve geenzins voor ene bron 
van godsdienste kennis onder de Joden gehou- 
den wierden; (zie de voorlopige aanmerkine 

gen aan % begin dezer Verhandeling) daar 
het bovendien onbewijslijk is, dat de Apostels 

de filofofifche ftellingen der Griekfche en 
Alexandrijnfche Wijsgeren ter uicbreiding, 
verandering of bevestiging hunner eigene zee 

delijk-godsdienftige denkbeelden zouden ge- 
bruikt hebben; zo zal men elke afleiding der 
leerftellingen, welke den Apostelen bijzonder 
eigen zijn, (in zo verre derzelver grondftof 

niet 
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niet reeds |in de kanonieke Boeken des Ouden 

Testaments mogt voorhanden zijn) uit die 
Apokrijfe boeken zo lang moeten blijven mise 
trouwen, als zulk ene afleiding niet met de 

klaarfte, onwederf{prekelijkfte gronden bewe- 

zen worde, en tevens geenandere weg en mid- 
del er meer overig zij, om het ontftaan van 

die leerftellingen en denkwijzen op ene andere 
manier , indien al niet volkomen bevredigend, 
evenwel met zodanige waarfchijnlijkheid te 

verklaren, welke in zulke gevallen de plaats 
van zekerheid maar al te dikwijls vervullen 

moet, Het tot hier toe opgemerkte zal den 

onbevooroordeelden onderzoeker zo veel te 
duidelijker worden, als het zich niet begrijpen 
laat, waarom de Apostelen deze of gene bij 
zondere leerftellingen of denkwijzen uit de 

Apokrijfen zullen ontleend , en overgenomen, 
andere daarentegen geheel aan ene zijde ge- 

zet, of veelmeer verworpen hebben? Waarom 

Johannes, bij voorbeeld, de verhevene denke 

beelden van den Aoyos uit die boeken, bijzon= 
der uit hect boek der Wijsheid, ontleend , en op 

Christus overgebragt, en daarentegen de grove 
denkbeelden van de wijze der opf{tanding der 

menfchelijke lichamen , welke in het twede 

Boek der Makk. gevonden worden , geheel 
onaangeroerd en ongebruikt gelaten hebbe; 

In- 
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Indien men wilde zeggen, dat de eerfte met 
het onderricht van Jefus zelven omtrent zijn’ 
perfoon en waardigheid zich gemakkelijker in 
overeenftemming en verband hebben laten 

brengen; dan de laat{te met Jefus leer aan- 
gaande de toekomende opwekking der doden ; 
welke Hij als de Mesfias zoude daarftellen ; zo 

zoude men juist, door de zaak dus te be= 

fchouwen; ongemerkt op de gedachte geleid — 

worden, dat die leringen en denkbeelden 

der Apostelen zich nog wel uit ene geheel — 
andere bron lieten afleiden, en dat men niet 

nodig hebbe, zijne toevlucht tot de Apokrij= 

fen te nemen. Of, om een ander voorbeeld 
te nemen: wanneer de leer der Engelen en 
Demonen in het Nieuwe Testament haren 
grond had in de Apokrijfen des Ouden Tes- 

taments, van waar kwam het dan, dat in het 

Nieuwe Testament wel van den Engel Gabriël 
en Michaël, van welken Daniel gewaagt, ge- 
fproken wordt, maar dat men niets vindt van 

enen Rafaël, die bij Tobias voorkomt? dat 

Luk. I: 19. van Gabriël wel gezegd wordt, 
dat hij voor God ftond, of een dienaar van 
God was, maar dat het zevental der voor den 

troon des Allerhoogften ftaande Engelen, van 
welke Tobias boek uitdrukkelijk meldr, met 

ftilzwijgen wordt voorbijgegaan? — Wij zou- 
ss den 
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den deze aanmerkingen nog wel kunnen ver- 

meerderen, maar de bijgebragte zullen vol- 

doende zijn, om te tonen, hoe onwaarfchijn= 

lijk het in ‘algemeen zij, bijzondere in hee 

Nieuwe Testament voorkomende leringen zon- 

der wijders uit de Apokrijfen des Ouden ia 

taments te willen afleiden. 

$ Zò 

Wat hebben wij in her bijzonder te denken 
van de flelling: dat het woorftel van den — 

Aoyos in de Voorrede van Johannes Evane 

gelie uit de Apokrijfen des Ouden Tes- 
zaments, en wel uit het, Boek der 

Wijsheid ontleend zij? 

De voorrede van Johannes Evangelie is vari 

ouds af voor zeer gewigtig gehouden gewor= 

„ den wegens de daar in voorkomende voorftel- 
len aangaanden den Aoyos of het woord van 
God, Onder andere onderzoekingen, welke 

hier toe behoren, heeft vooral ook deze de 

opmerkzaamheid der Uitleggeren en der God- 
geleerden opgewekt: van waar de benaming 
Aoyoe, van welke zich Johannes, om Gods 

Zoon aan te duiden, bedient, haren oor- 

fprong hebbe, en hoe dezelve eigenlijk te 

yere 
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verklaren zij? Het zoude ons veel te verre 
‚van ons oogmerk verwijderen, indien wij de 

verfcheidene gevoelens daar over hier optel- 
len, en beoordelen wilden, Wij hebben hier 
maar alleen een gevoelen bijzonder in aanmere= 
king te nemen, ’ welke de beroemde 

C. F. Ammon daar over heeft voorgefteld (4 ). 
Deze is namelijk van gedachten, dat de bee 
namingen Aoyosen cod:a hetzelfde betekenen, 
dat Aoyos van den Evangelist Johannes voor 
coPia gezeris, en hij door de plaats Jef. XI: 
1 en volgg. tot dit denkbeeld der Mesfias= 
waardigheid van Jefus aanleiding gekregen 
heeft. Hij beroept zich ten bewijze, dat 
Aoyos en copia hetzelfde betekenen, op de 
reeds boven aangehaalde plaats B. d., Wijsh 
IX: 1. en ter opheldering der voorrede van 

Johannes Evangelie op verfcheidene plaatzen 
der Apokrijfen, en bijzonder van het Boek 

der Wijsheid, Dan, fchoon het wel niet te 
ontkennen is, dat diergelijke plaatzen, met 

Johannes voorrede vergeleken, ter ophelde= 
ring hare waarde hebben, zijn zij nogtans 

niet wel voor volkomen parallel te houden. 
(Zie 

(4) In ene Verhandeling: de Prologi Johannis Evan 
gelistae fontibus & fenfu. — in Opufcul. Theoks 

n. I. p»1 fqq. (Goetting. 1803. 8vO, ) 
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(Zie boven IAfd. $. 6. (5) ) Ter vers 

klaring dezer voorrede is het volftrekt niet on- 

verfchillig, of Aoyoë voor hetzelfde beteke- 

nend met coP;u, of voor meer bevattend ge- 

houden worde. De plaats B. d. Wijsh, IX 

1, 2 bewijst heteerfte niet. Aoyocen coDia 

kan men daar gevoegelijk van elkander ondere 

fcheiden, zo dat het eerfte ter dezer plaats 
of het magtwoord, het bevel van God, of 

ook: almagt, goedheid en wijsheid , als fchep= 
pend beginfel verenigd (verg. Psalm XXXIII: 
6, 9.) betekene; coPsa daarentegen de god 

delijke wijsheid bijzonderlijk in de fchikking 

en inrichting aller dingen aanduide, Hier bij 

moet ook niet over het hoofd gezien worden 4 
dat Johannes noch in deze voorrede van zijn 
Evangelie , noch in andere plaatzen zijner 
fchriften de woorden Aoyos en copia met el= 
kander verwisfelt , of als van dezelfde beteke= 

nis gebruikt; en in ’ algemeen van dic laat= 

fte woord in zijn Evangelie en Brieven geheel 
niet, en in de Openbaring ten aanzien van 

God alleen daar zich bedient, waar in de lof= 

betuigingen van de wijsheid, als van ene bijs 
zondere zedelijke eigenfchap van God gefpro-« 

ken 

(5) Verg. Gabler, neuefte Theolog, journal X Bds 

4 ft. p, 398 — ( jahrgang 1802. ft. Xe) 

Ll 
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ken wordt, CH, VII: 12.) of waar van Gods 

Zoon in ene diergelijke lofbetuiging gezegd 
wordt (H. V: 12.) , dat Hij waardig is Aude 
coPrary dat is, van wege zijne wijsheid van 

allen geprezen te worden. Deze wijze van 

zich vit te drukken swijsheid nemen, fchijnt 
althans de veronderftelling juist niet te bee 

gunftigen, dat de woorden Aoyos en Tora 
voor hetzelfde te houden zijn. 

Doch in het algemeen zal elken opmerkza= 
men lezer van Johannes Evangelie het denke 

beeld veel natuurlijker en waarfchijnlijker 
voorkomen, dat Johannes, de vertrouwde 
fte leerling van Jefus , door de dikwijls herhaal 
de, en ten dele in dit Evangelie zelf aangee 
haalde, verzekeringen van Jefus aangaande zije 
ne naauwe, innigfte vereniging met den Va 
der, tot deze edele, verhevene denkbeelden 

nopens de hoge waarde van Jefus perfoon zij 

geleid geworden: vooral, daar in de hier toe 
behorende, van Johannes bewaarde betuigine 

gen van Jefus, overal de innigfte vereniging 
van den Zoon met den Vader, doch nooit 

opzettelijk de vereniging van Gods wijsheid 
Crodsa@eov ) met Jefus befchreven wordt (6e 

Men 

(6) Verg. allezins de aanmerkingen over het geen Jit= 
mon telt in de Jenafche A, L. Ze 1804. N. I3te 
Pp. 420 — 
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Men zie, bij voorbeeld, de plaatzen Joh. X: 
si. XIV: 8, 9. XVII: 5, 24. en meer ans 

dere diergelijke. 

S % 

Gebruik der dApokrijfe Boeken des Ouden 
Testaments ter regeling van het flelfel 

der accommodatie. 

Men heeft, gelijk bekend is, in onze da= 

gen dikwijls geftreden over de vraag: of en in 
hoe verre Jefus en zijne Apostels in hun on- 

derwijs zich naar de dwalende begrippen huns 

ner tijdgenoten gefchikt, en aan dezelve toe- 
gegeven hebben (7)? Deze vraag kan hier 
geker niet onderzogt worden. Wanneer men 

intusfchen ook al toegeeft, dat zulk ene ac= 

_commodatie in zekeren zin en onder zekere 

bepaling konde plaats vinden; zo zoude toch 
bij ene nadere Kiftorifche' opheldering van dic 
ftuk voor alle dingen moeten beflist worden, 
welke dwalende begrippen ten tijde van Chris- 
tus en de Apostelen onder de Joden heerfchens= 
de geweest zijn? om dat men zonder ene bee 

paal= 

Cz) De fchriften van Behn, Gef/, Haùf, v. Hemert, 

Heringa cu enige andere zijn bekead genoeg. 

Ll 2 
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paalde afdoening dezer voorafgaande vraag in 
het donker omtasten, en in gedurig gevaar 

verkeren zoude, om den Joodfche tijdgenoten 
van Jefus dwalende gevoelens ten last te leg- 
gen, welke zij niet gehad hebben, en ene 
accommodatie tot dwalende volksbegrippen 

aan te nemen; welke toenmaals niet eens in 

Palestina onder de Joden heerfchend geweest 
zijn. De beantwoording dier voorafgaande 
vraag heeft echter, naar het getuigenis van 
deskundigen, verfcheidene aanmerkelijke zwae 
righeden. Vooral heeft Hauf (8) met vele 
omzichtigheid daar aan erinnerd, hoe beden 
kelijk het zij, deze vraag uit den Talmud, 
uit andere Rabbijnfche fchriften, uit die boee 
ken, welke Pfeudepigrapha genoemd worden, 
en uit de werken van Philo en Jofephus 
te beflisfen. Men heeft zich tot dit ooge 

merk dan ook op de Apokrijfe Boeken des 

Ouden Testaments beroepen. Mauf zegt daar 
van (9): »» De Apokrijfe Boeken des Oue 

den Testaments hebben hier in veel vooruit 

de fchrijvers drukken (in dezelve) niet zel 
den 

(8) Bemerkungen ueber die Lehart Jefu met ruekficht 
auf Jüdifche fprach- nnd denkungsart. IX Be: 
pe 323—. (Offenbach 1788.) 

Co) ta pl Pe 354 
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den uit het geen algemeen heerfchend denk- 
beeld was, Deze denkbeelden zijn dikwijls 
duidelijk in gehele volzinnen voorgedragen, 
welke het Joodfche fijstema medebragt; dike 

wijls liggen zij ook flechts in enkele woorden 

en fpreekwijzen ten grondflag, en, wanneer 

men nog bovendien de overeenkomst van zul- 

ke afgetrokkene denkbeelden met die, welke 
men even zo goed in andere echte fchriften 
vinde, opzoekt, dan zal men zich zo veel te 
minder bedriegen,” Het is niet te ontkennen, 
dat de Apokrijfe boeken des Ouden Testa- 
ments in het gemelde opzicht allezins enige 

nuttige dienften bewijzen kunnen , daar, ge- 

lijk boven in de eerfte Afdeling breedvoerig 

is aangehaald, uit dezelve blijken kan, hoe 
de godsdienftige denkbeelden der Joden fe- 
dert de tijden der Profeten allengskens veran= 
derd zijn. Evenwel zijn ook hier bij enige 
dingen op te merken, welke men gewoons 

lijk over het hoofd pleegt te zien. Want 

vooreerst, is het niet geheel juist, dat alle 

wijzen van denken, welke men in latere tijs 

den bij het flelfel der accommodatie in aan- 

merking genomen heeft, en welke ook zich 

uitde Apokrijfen des Ouden Testaments lacen , 
afleiden, van een’ vreemden oorfprong zijn. 
Derzelver eerfte kiem ligt dikwijls in de Kano- 

Ll 3 nies 
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nieke boeken des Ouden Testaments (zie boe 
ven T Afd. $18.) welke Jefus zelf erkende 
als behelzende een goddelijk onderricht. Zen 
anderen is het nog geheel niet bewezen, dat 

juist bijzondere in *t ooglopende wijzen van 

denken, welke in deze Apokrijfen des Ouden 

Testaments voorkomen, ook ten tijde van 
Christus en de Apostelen tot het algemeen 
volksgeloof der Joden behoord hebben, daar 

men niet wel beweren kan, dat deze, voor. 
een groot gedeelte in de ftreken van Alexan= 
driën opgeftelde of in omloop gebragte, boes 
ken onder de Joden , vooral in Palestina, 

toenmaals algemeen zullen bekend geweest 
zijn. Uit deze aanmerkingen volgt ten minfte 
zo veel, darmen , bij het gebruik der Apokrijfe 

fchriften des Ouden Testaments , ter beants 

woording der vraag: welke denkwijzen en 
begrippen onder de Joodfche tijdgenoten van. 

Jefus en de Apostelen heerfchend mogen gee 
weest zijn? met veel behoedzaamheid moet 

te werk gaan, om zich zelven en anderen nieë 
te misleiden. 

Eckermann heeft met opzicht tot de accom= 
modatie-leer beweerd, dat men alleen dat 

geen als wezenlijke leer van Christus konde 
laten gelden, het welk deze of eerst voorges 

dragen, of van de godsdienst-leringen des 
Ou: 
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Ouden Testaments behouden heeft, en het 
geen daar mede ten naauw{ten famenhangt: 

hij fluit daarentegen alles daar van uit, wat de 

Joden voor zijne geboorte aan de leringen des 
Ouden Testaments toegevoegd, of in hunne 
oude godsdienst-fchriften door ene willekeu- 

rige handelwijze ingevoegd hebben (10). 
Daar tegen heeft S. G. Frisch (11) erin- 
nerd, dar de leerftukken van de voortdu- 

ring der ziel met bewustheid en perfona- 
liceit, van de opftanding, het oordeel en de 

vergelding noch in de Kanonieke fchriften des 
Ouden Testaments te vinden zijn, noch dac 

zij heteerst voorkomen in het Nieuwe Tes- 

tament; dat dezelve waarfchijnlijk eerst fe- 

dert de tijden van Alexander den Groten en 
zijne eerfte opvolgers van de Egijptifche Jo- 

den ten dele opgenomen, ten dele verder 
ontwikkeld, en voorts uit Egijpten naar Pa- 
lestina zijn overgeplant geworden: daar nu, 

in weerwil hier van, Eckerman dezelve toch 

niet alle uit het getal der wezenlijke leerftuke 
ken 

(ro) V. Eius Compendium Theologize Christianae theo- 

reticae biblico-hiftoricae (Alton. 1791. 8vo,) 
in Prologo. p. 3 fag. 

{11) In de meermalen aangehaalde Verhandeling in Zick. 
horn’s Allgem. Biblioth, der bibl. Liceratur. [V- 

Bd. 4. ft, p‚ zot. 
14 
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ken des Nieuwen Testaments zal willen uite 
ftrijken; zo zouden er nog altijd andere ken= 

merken moeten worden opgezogt, naar wel- 

ke men moge beoordelen, of Jefus op die 
godsdienftige denkbeelden, welke later heer: 
fchend geworden zijn, dan alle Kanonieke_ 

fchriften reiken, het fegel der waarheid endes 
goddelijken gezachs gedrukt hebbe, en bij 
welke die gefchied zij; dan of Hij ze overal uit 
loutere toegevendheid en fchikking behouden 

„hebbe? Uit deze aanmerkingen blijkt ook 
de zwarigheid, om over die accommodatie 
ene bepaalde, beflisfende en voldoende uite 
fpraak te doen. Intusfchen erinnere ik hier 
bij flechts kortelijk aan het geen boven in de 
eerfte Afdeling S 18. breedvoerig betoogd is 
geworden: dat namelijk de kiem der hier gee 
opperde leerftukken reeds in de Kanonieke 
fchriftren des Ouden Testaments ligt, en dat 
de afleiding derzelver uit ene vreemde wijse 
geerte van andere volkeren in lange na nog 
niet genoegzaam bewezen is. 

Aan den anderen kant kan men evenwel 
ook niet beweren, dat alle gezegden en uit= 
fpraken van Jefus en zijne Apostelen, uit de 
Apokrijfen ontleend, of mee de daar in bee 

grepene denkwijze overeenftemmend, louteré 

accommodatie , fchikking naar de Joadfche_ 

volkse 
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volksbegrippen, en niet hunne eigene gevoe- 
lens geweest zijn. Zulk een befluit zoude 
veel te voorbarig zijn, Het moet toch elken 

lezer der Apokrijfen ras in de ogen vallen, 
dat verfcheidene in dezelve voorkomende 

denkwijzen geheel niet in hect Nieuwe Testa- 
ment aangeftipt, en nog minder gebillijkt 

worden. Zo wordt, bij voorbeeld, in het 

„Nieuwe Testament nimmer daar op gezin- 
fpeeld, dat de daar in verfchijnende Enge- 
len een fchijntichaam hadden, gelijk het met 
Raphaël, voorkomende in * boek Tobias, 

het geval is; dat er juist zeven Troonêngelen 
zijn; dat Demonen verlieft zouden zijn; hoe 
veel anders ook in de drie eerfte Evangelien 
van Demonen en demonifche men{chen ge- 
fproken worde, De grove leer der opftanding 
in het twede Boek der Makk, wordt nach 
van Christus zelven noch de Apostelen begua- 

ftigd. Fe/us (preekt alleen in zulke uitdruk- 
kingen van die toekomende opftanding, welke 

die meer grove denkwijze niet alleen in genen 
dele begunftigen, maar ook tot die fijnere en 

‚vrijere ontwikkeling van dit leerftuk plaats over- 
laten; en de Apostel: Paulus heeft, gelijk 
bekend is, deze leer 1 Kor. XV. op ene even 

zo fijne alsaannemelijke en voldoende wijze uic 
_ elkander gezet, Waar toe deze erinneringen ? 

Ll 5 Daar- 
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Daartoe, om het ons duidelijk te maken, 
dat Christus en de Apostelen niet elke denk- 

wijze, in de Apokrijfen voorhanden, zone 

der wijders aannamen en begunftigden, maar 

daar bij volgens hun eigen oordeel te werk 
gingen; en dat men dus daar, waar zij denke 

beelden, welke uit de Apokrijfen ontleend 
zijn, of daar mede overeenftemmen, oppe= 
ren, zonder andere beflisfende gronden niet 
kan aannemen, dat zij uit toegevendheid zich 

gefchikt hebben naar de Joodíche volksbegrips 
pen. Verg. ook het geen in deze Afdeling 

S 1. van de leer der Engelen is aangemerkt gee 
worden. ER 

S 4 

Gebruik der Apokrijfen in het onderzoek 
over den Kanon des Ouden Testaments 

en de volledigheid der Profetie 
Jche Schriften in hetzelve 

bijzonder, 

Het onderzoek over den Kanon des Ou- 

den Testaments, of den bundel der heilige 

Godsdienst-fchriften der Joden is, volgens 

den aard der zake, historisch. Het komt 

hier bij toch aan op de vraag: hoe vroeg 

on ; 
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ongeveer deze verfameling onder de Joden 
als gefloten befchouwd, en welke boeken 

eigenlijk tot dezelve door hen gerekend zijn 

geworden ? — Natuurlijk moet hier bij nu 

geer in aanmerking genomen worden het geen 

ter beantwoording dezer vraag uit de Âpo- 

krijfen des Ouden Testaments zich laat op= 

maken , daar de meesten derzelver veel ouder 

zijn dan het Nieuwe Testament, dan Philo 

en Jefephus, aan welken anders bij dit-onder- 

zoek met alle recht geen klein gewigt pleegt 
gehecht te worden. 

Reeds in de eerfte Afdeling S rt. is erin- 
nerd en met de nodige bewijzen geftaafd ge- 

worden, dat de fchrijvers der Apokrijfen niet 
alleen de heilige fchriften des Ouden Testa- 

ments kenden ‚ maar dezelve ook , zo als hoogst 

waarfchijnlijk is, als ene toenmaals reeds ge- 
{lotene verfameling befchouwd hebben. Wij 

willen hier niet herhalen, wat ter bevestiging 

dezer opgaaf uit de voorrede van Sirach, 
en uit het twede B. der Makk. daar reeds is 

bijgebragt geworden. Tegenwoordig ontftaat 
veelmeer de nadere vraag: welke Kanonieke 

boeken des Ouden Testaments aan de fchrij- 

vers der Apokrijfen zijn bekend geweest, 

en wat men, vooral met opzicht tot zulke 

boeken, die in onze dagen beftreden worden, 
uit 
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uit dezelve zoude kunnen afleiden (12)? En 
dan vinden wij, dat } 

Vooreerst de Pentateuchus Jadich I: 6—13. j 
Cwaar vooral op Exodus gezien wordt) He 

Vs: 513. Vill: 18—er, B. d, Wijsh. 
X, XI, XII: 1—8, Sir. XLIV: 16 en volgg. 
H. XLV. Baruch II: 2, 28. 1 Makk. ie 

5255. verg. 26. 2 Makk. Is og. Il: 5 en 

Ei. (hier toe behoren ook wel de plaatzen 
1Makk. III: 48. a Makk. II: 18, waar de 

wet voos aangehaald wordt, H. VI: er, Vils 
6. Baruch Il: 28, 34) 

Ten tweden van de historifche boeken Fofua 
Judith V: 18. Richteren, de beide Boeken 
van Samuel, desgelijks de beide Boeken der 

Koningen (en veelligt ook der Chronieken Sire 
XLIX: 3.) als ook Nekemia (13) (Sir 
XLIX: 15) Sir XLVL XLVÍL XLVIIIL 

1 Makk. 

C12) Verg. Bretfchneider, Systemat, Darftell, &c. He 

1. S3. Pp. 64—67, evenwel hebben niet alle, 

door hem aangehaalde , plaatzen dezelfde kragt van 
bewijs. 

C13) De verhalen in bet boek Esther worden in het boek 
Tobias duidelijk veronderfteld, H XIV: ro. Evens 

wel ís deze plaats waarfchijnlijk in den Griekfchen 

tekst ingefchoven door een’ lateren Glosfator, of 

die het werk heeft overgearbeid, Verg. ligen. 

t. 2. ple 
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r Makk. II: 55, 56, 57, 59. H. IV: 50. 

VII: 41. 2 Makk. Il: 8 — 12, XV: 22. 

Verder van de Leerboeken, Job Tob. II: 

1e 14. de Psalmen, welke in het Boek der 

Wijsheid, als ook in andere boeken (Sire 

XLVII: 9, ro.) in de gebeden en lofzan- 

gen dikwijls gebruikt worden: de Spreuken 

van Salomo Sir. XLVII: 16 — 18. en over het 

geheel derzelver vooronderftelling en gebruik 

door dit gehele boek heen. 

Eindelijk van de Profeten: Pefaias Sir. 

XLVIII: 23, 25 —28. Jeremias Sir. XLIX: 

8, Baruch II: 23. Ezechiel Sir, XLIX: ro, 

21e Daniël 1Makk. Il: 59, 6o. Baruch lis 

6, Il, 13, 19. En de twaalf kleine Pro= 

feten Sir. XLIX: ra. in ’ bijzonder mos 

Tob. XIV: 4, 8. (want denkelijk is de daar 

niet wel pasfende naam ingelascht of verwis= 
feld, verg. Zlgen t. d. pl.) —= aangehaald 
‚Zijn, of dat althans op deze boeken uit den 

Kanon des Ouden Testaments gedoeld zij ge- 
worden. Wat betreit de weinige boeken des 
Ouden Testaments, aan welke in de Apokrij» 

fen niet gedacht is; zo was er wel ter aanha- 

ling of tot gebruik derzelver, bij voorbeeld, 

van het Hogelied, gene bijzondere aanleiding, 

of derzelver beftaan wordt daar door, dat een 

Apokrijf boek zich aan dezelve zogt aan te 

fluiten, duidelijk veronderfteld, gelijk dit mee 

den 
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den Prediker, vergeleken met de zogenaamde 
Wijsheid van Salomo, het geval is (14) 

of zij zijn in de verlameling, welke aan Sie 
rach en zijnen Grootvader bekend was, mede 
begrepen. | 

Ene aanmerking evenwel; welke S.G 

Frisch met opzicht tot het profetisch boek 
van Daniel gemaakt heeft, verdient hier og 

in ’% bijzonder kortelijk overwogen te worden. 

Daar hij met meer jongere geleerden geneget 
is, om een’ lateren oorfprong van dit boek 

krijfe fchriften ontleende gronden te berdes 

welke, zo hij zegt, niet ongewigtig fchijs 
nen te Zijn (15). Vooreerst. beroept hij 
zich daar op, dat in het bekende loffchrife 

van Sirach op de grote mannen zijner natie, 
waar in hij van alle Profeten gewag maakts 
om iets roemwaardigs van hen te zeggen; 

CH. XLVII: 23 — XLIX: 12.) alleen Dae 
niel wordt uitgelaten. Dan, deze uiclating 
vindt wel, naar alle vermoeden, daar in ha= 

ren grond, dat, gelijk bekend is, het boek 

der 

(14) Sirach fchijnt ook op dit boek meermalen het 

oog gehad te hebben. Brerfchneider, t. a. pl. P. 67e 

(15) In de meermalen aangehaalde Verùandeling in 

Eichhora’s Allgem. Biblioth. d. Bibl, Literatur EV 

Bd. 4 ft. p. 661. not. *) 
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der Godfpraken van Daniël niet door de Joden 

tot de eigenlijk profetifche Schriften gerekend, 

maar bij de Hagiographa ( MNI) gevoegd 
wordt, Sirach maakte dus van Daniël gene 

melding bij de overige Profeten, om dat dit 

niet voegzaam fcheen te zijn; en in het vere 

volg wist hij hem veelligt gene recht gepaste 
plaats aan te wijzen. — Voorts zegt hij 
den anderen: indien Daniël ten tijde, toen 
de opfteller van het eerfte Boek der Makkab. 

fchreef, als een profetisch boek bekend gee 
weest was, waar in de gebeurtenisfen on= 

der Antiochus Epiphanes zo duidelijk voor= 

zegd zijn; zoude dan die fchrljver zich niet 
op de vervulling dier godfpraken met een 

woord beroepen hebben? Doch, }. D. Mie 
chaëlis heeft reeds bij de boven aangehaalde - 
plaats 1 Makk. Il: 59, 6o. aangemerkt, dat 

Daniël reeds, uic hoofde van die plaats, zo 

als wij ze nu hebben, ten tijde van Mattathias 

moet voorhanden geweest zijn. frisch zegt 
wel daar tegen, dat hier in een dubbel valsch 
befluie ligt, want a) dat dit gezegde van 

Daniël konde aanwezig zijn zonder fchrift ; 

en b) dat de rede van den ftervenden Macta- 

thias toch niet van hem, maar van den fchrij- 
ver des eerften boeks der Makkab. is, welke 

waarfchijnlijk eerst leefde za Johannes Hyr- 
_ Cds 
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cantts, Ondertusfchen rusten beide voorons 

derftellingen op niets meer, dan op ene blote 

mogelijkheid, en zijn dus in genen dele in 
ftaat, om het bewijs, uit die plaats afgeleid, 

voor het gezag van Daniëls profetisch boek 

volkomen te ontzenuwen, 4 

Gelijk zich nu uit de zo even genoemde 
plaats 1 Makk. II: 49, 6o, voor de echtheid 

van het Profetisch gedeelte van Daniël alte. 
zins een zeer waarfehijnlijke grond laat op= 

geven; zo vinden wij ook bij Sirach He 
XLVII[: 24. een niet onduidelijk fpoor, dat 
ten tijde, wanneer dit boek wierd opgefteld, 
reeds dat deel der onder Pefzias naam bee 
kende verfameling van godfpraken, welke be= 

trekking hebben op de wederkering uit Bas 
bel, tot de verfameling , van welke wij fpre= 

ken, gerekend, en aan den Profeet Jefaias 
merkelijk toegekend is geworden. Want daar 
wordt uitdrukkelijk gezegd: arvevgar: peyä 

Aw Eide Tu Eoyara, Har maperudere TOUS 
meydouvras év Ziwv, met een groten geest Zag 
hij het toekomende, en troostte de treurigen 
in Sion. De eerfte fpreekwijze geeft duidee 
lijk te kennen, dat Sirach Jefaias voor enen 
man gehouden heeft, welke toekomende, 

nog ver afzijnde gebeurtenisfen (ra êryard) 
vooruitgezien en verkondigd had (waar mede 

ook, 



pek APOCRIJFE BOEKEN pes O. Ts 545 

ook het volgende 25fte vers naanwkeurig 

overeenftemt); en het laatfte gezegde: hij 

woostte de trevrigen in Sion: ontvangt juist 

uit het bedoeld gedeelte der verfameling van 
Jefaias, het grootfte zo niet het enigst licht. 
Men vergelijke, bij voorbeeld, Jef. XL: 1, 
8,9, 10. XLIX: 14; 15. Lll: 7—gs 
LXI: 1-3. LXII: 1, 2, rr, I3. en dier- 

gelijke plaatzen meer, 

$ 5 

Gebruik der Apokrijfen ter hiftorijche ops 
« eldering der leer van de Ingeving 

der Heilige Schrift. 

Ook daar toe laten zich de Ápokfiife Boes 
ken gebruiken, om daar uit de denkbeelden 4 

welke onder de Joden van dien tijd gangbaar 
waren , omtrent de ingeving der Heilige 
Schriften te leren kennen ; denkbeelden; wel- 
ke, gelijk men weet, ook nog ten tijde van 
Christus en_de Apostelen heerfchend waren; 

en van deze, daar ze zich op die heilige Gods= 
dienst- fchriften beriepen, veronderfteld wier= 

den: bij voorbeeld, Matth. V: 17: XXIL: 

31, 32, 40. Luk. X: 26, XVI: 31. XXIV: 

2527, 44: Joh. V: 39, 45 — 47. Hands 
&: Mm XVI; 
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XVIII: 28. XXVIII: 23, es. 2 Tim. Ills 
15 — 17. oPerr. IT: 19 — en diergelijke plaate 
zen, Om evenwel alle onnodige herhalingen. 
te vermijden, zij het ons vergund te verwijs 
zen tot het geen hier van boven [ Afd. $ a. 
uit de Apokrijfen des Ouden Testaments is 
aangemerkt geworden. ' 

S 6 | 
Als took der leer van den goddelijken bij 

fland ten goede, 
N. 

Kortheidshalveerinneren wij hier ook flechts 
aan het geen boven I Afd, $ 20, en II Afd, 
$ 11, daar van gezegd is gewordene 

en S ze 

Der leer der Opftanding. d 

Hier over zie men ook de reeds te voren 

gemaakte aanmerkingen, TAfd. $ z5e en 
IIAfd. S 12, 

Exe- 
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„Bxegetisch gebruik der Apokrijfen ter ops 
heldering ván beftredene leerftukken, 

$ 8. 

Gebruik der Apokrijfen ter ewegetifche op: 
heldering der leer van den Perfoon 

des Verlosfers. 

__ Dan, niet alleen ten aanzien van het histo= 
tisch gebruik kunnen de Apokrijfe Boeken des 
Ouden Testaments dienen ter opheldering van 

enige in onze dagen beftredene leerftukken ; 

maar ook in ene philologisch-exegetifche bee 
trekking, datis ter opheldering van die woor- 

den en fpreekwijzen in de hier coe behorende 
bewijsplaatzen des Nieuwen Testaments; 
welke hier voornamelijk in aanmerking komen. 
Ook dit foort van gebrüik der Apokrijfen des 
Ouden Testaments willen wij door verfchei= 
dene vitgezogte voorbeelden ophelderen. Wij 

maken met de leer van den Perfoon des Ver- 
losfers een begin, 

Reeds kan het geen in de eerfte Afdeling: 
$ 6, over den Aoyos en de Wijsheid van God 
in de Apokrijfen is aangemerkt geworden; 
ten dezen opzichte tot opheldering dienen. 

Want offchoon die wijze van voorftel niet als 

neen gelijk en even dezelfde met het 
ME. Mm 2 geen 
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geen ’t Nieuwe Testament aangaande Gods 
Zoon leert , moet worden aangezien, en ook 
niet als de bron, waar uit de voorrede van 

Johannes Evangelie geput is, behoort bes 

fchouwd te worden (verg. deze derde Afd, 
S 2.) zo blijven evenwel de hier toe betreke 
kelijke plaatzen, vooral uit het Boek der 
Wijsheid, van waarde als bijdragen ter op» 
heldering dezer voorrede (zie boven ). Doch 
bovendien kunnen meer andere bewijsplaats 

zen in de leer van den Perfoon des Verlose 
fers uit de Apokrijfen des Ouden Testi 

enig licht ontvangen. 
Filipp. IIs 6. wordt van Christus veel 

óc èv popPy Oeov ùrapywvs buy’ dpraypas 
Hyuoaro To Ewers ica Oeg, woordelijk: welke 

zijnde in de geftalte van God, het niet voor 
enen roof hield, God gelijk te zijn. Men 
heeft onder de Uitleggers getwist, wat de 
woorden zeggen willens óvy’ dpraypor 

„syyoaro. Beaufobre verklaart dezelve op ene 
niet ongepaste wijzedus: Hij hadnietgeroofd 
zich niet op ene onrechtmatige wijze den 
voorrang aangematigd — God gelijk te zijge 
Ter opheldering beroept hij zich op de plaat= 

zen der Apokrijfen B. d. Wijsh. fl: 16, 
Diao yacapêvos durov fe. Oavarov, zij roe- 
pen den dood tot zich, welken zij Zouden 

voor 
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voor enen vriend. Sir.XXIX: 4. sroAdor de 

Eupyjaa Evopicav davoe, zes mrapeyor mrovov 
mois onÔycact wvroms, velen befchouwen het 

geleende als een winst (gaan er mede te werk, 

als of zij gewonnen hadden, eigenen het zich 

toe als een winst) en geven moeite (ver- 

driet) den genen, die hen geholpen hebben, 
Wanneer men nu al die verklaring, om rede= 
den, die in den famenhang liggen, niet mogt 
willen sannemen, zo blijkt evenwel uit de 

aangehaalde plaatzen de philologifche moge- 

lijkheid, dat men met Beaufohre dien -zin aan 
de woorden geven kan, duidelijk genoeg. 

Kolosf. I: 15. heet het van Christus: ós 

Ei Eizwv Tou Osou Tou Loprrou, TpwToToxos 

maoys KTicews, Welke is het beeld van God, 

den onzichtbaren, en de eerstgeborene aller 

fchepfelen. Zonder ons bij de verfchillende 
opvattingen der laatfte woorden op te houden, 
merken wij- hier alleen op als voldoende toc 
ons oogmerk, de verklaring, welke Kuinoe? 
daar van gegeven heeft. Hijverraalt: Regent, 
Heer over alles; en beroept zich daar op, 
dat mpwroronos, gelijk mpwroyovas (Sir. 
XXXVI: re.) niet alleen den eerstgebore- 
pen, maar ook den bijzonder geliefden, vere 

der enen Heer en Regent (srpwrapyas 2 Makk. 
X: ir. conf, Abresch, in Episte ad Hebr. 

Mm 3 Spece 



gso BECKHAUS, over Her GEBRUIK 

Spec. Lp. 42.) en wruous dikwijls de wee 
reld, het geheelal betekent. Sir. XVI: 17. 
B. d, Wijsh. XVI: 24. 

Ene niet minder gewigtige plaats in de leer 
van den Perfoon des Verlosfers vindt men 

Hebr. I: 3. waar van Gods Zoon (vs. a 
ëv úw) gezegd worde: ós cv rrauyajaa Tus 

doZne, Kar Kapantyp Tys Úmogaaews duro sg 
welke is het affchijntel der heerlijkheid, ende 
afdruk (het afgedrukte beeld ) zijner natuur. 
‘Azavyacpa en xapaxryp beantwoorden hier 
duidelijk aan elkander, en het eerfte, ’twelk 
eigenlijk de breking der lichtftralen bete= 
kent, geeft te kennen een beeld of af beels 
ding, volkomen met het oorfprongelijke overe 
eenftemmende, gelijk Abresch t‚d. pl. op voors 
gang van andere Uitleggers breedvoerig en 
duidelijk bewezen heeft. Hier denke men dan 
nu aan de plaars B. d Wijsh. VII: 26, waar 
de Goddelijke wijsheid dravyarpa Qwrag 
&idvou. her affchijnfel des eeuwigen lichts ge= 
noemd wordt. Verg. insgelijks Carpzovius, 
Storr en Heinrichs t. d. ple 

S. 8 



pir APOKRIJFE BOEKEN pes O.T. 55t 

S 9 

Als ook der leer van het Werk des Verlos- 

fers, en in ’t bijzonder van de door 

Hem bewerkte Verzoening met God, 

De Schrijvers van het Nieuwe Testament 
bedienen zich, als zij van het werk van den 

Verlosfer der menfchen fpreken, van zodanige 

uitdrukkingen en fpreekwijzen, welke uit de 
Apokrijfe Schriften des Ouden Testaments 
enige opheldering bekomen. 

Het werk des Verlosfers wordt ene verzoe= 
ning der menfchen met God genoemd, en er 
wordt van Hem gezegd , dat God door Hem de 
wereld met zich zelven verzoend heeft , 2 Kore 

V: 18. — rov xaraddatovros vpas éauro 
dra Iycov Xpigou — draxova Karakdayys. — 

@eog Koopov naraddacowy faurw. Verg. Rome 

V: ro. zaryAAaynpev Tw @ew da Tov Oavarou 
diou durou, Vs, IT Tuv KaTaAAaysv EÀAafdopev, 
Wat willen deze uitdrukkingen zeggen? Vere 
gelijken wij het fpraakgebruik der Joden, zo 
verre dat ook uit de Apokrijfen des Ouden 
Testaments te kennen is, dan vinden wij, dat 

®eos waraddacgerar gezegd wordt, wanneer 

Wirgedrukt moet worden, dat Gad den men- 

Mm4 - fchen 
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fchen genadig is, zijne gunsten genade hun ten 
dele laat worden, hun onverdiende bewijzen zij- 

ner verfchoning en goedertierenheid verleent. 

Zo wordt 2 Makk. Ï: 5. zararaayem òjaw vers 

klaard door het volgende: war py jas &ynds 
zaduros Ev Kaipg movnp „ Hij verlate u niet ten 
tijde ces ongeluks, H, V: ao, wordt ú rou 

peyadou deomorou varëhhayn overgefteld te- 
gen ry Tou mavrorparopog òpyú, en H. VI: 33, 
varadayyyera tegen èmwpyiga ‚ bewijzenvan 
Geds ongenosgen door ftraf: verg. H. ‚Vils 
29. en wegens de gelijkheid van uirdrukking 

draduocerat Újw (Oeos) 3 Est. IV: 31. De 
toepasfing dezer betekenis op het werk der 
verzoening met God door Christus, of de 

herftelling zijner genade en genst, zo wel 
als de bevrijding van welverdiende ftraffen, 

loopt elk in ’t oog (16e 
Op dezelfde wijze worden van Christus de 

woorden (Aarxerdar Hebr. II: 17. ((Aarverbag 
mas duaprias Tou Aaou ) en iÀaaysos, bij voors 

“beeld, 1 Joh. Il: 2. IV: 1o. gebruikt. Ene 
plaats bij Sirach, in welke van den ijveraar 

voor 

(16) Zie G. €. Starz, ueber den Zweck des Todes Jef 
S4. p. 408, achter zijne Verklaring van Paulus 

Brief aan de Hebr. ( Tuebingen 17859. 8vo. } 

3 C. Doederlein, Inti, Theol, Christ. P, Il 

$ 262, pe 328. edit. 3 
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voor de wet, Pinehas, gefproken wordt, 

kan hier tot opheldering dienen: H. XLV: 23. 
heet het van hem: &ë:Aacaro mep: Tov Iopayòs, 

hij verzoende Isrzël, — om dat hij namelijk 

de verdere frraffen afwendde, welke het volk 

verdiend hed. In hect Boek der Wijsheid 

H. XVIII: er. wordt van Agron gezegd, 
dat hij door het gebed en door het reukwerk 

alseen zoenmiddel (££:Aaopov ) voort te bren- 

‚gen, den toorn tegengeftaan, of de ftraf afge 

wend had. (Verg. ook 2 Makk, III: 33. 
en Schleusner, Lex. N. T. IL p. 1048. 

_ Bij de bekende plaats van Paulus Rom. III: 

25., waar van Christus gezegd word: óy 

mpoedero ó Oeos iAasypiov, is de vraag: war bij 
het laatfte woord moet ingevuld worden? 

Zommige Uitleggers namelijk vullen in èrs- 

Gea, en maken de uitdrukking betrekkelijk 
tot het dekfel der verbondskist; anderen daar- 

entegen iepsiov of Úvuz, en brengen her tot 
een zoenöffer. De laatfte verklaring laat zich, 

gelijk Koppe t. d. pl. reeds heeft opgemerkt, 
bewijzen uit 2 Makk. Xll: 45., waar het 
woord ëZiAopos van een offer voor de vere 
ftorvenen gebruikt wordt. 

__ In verfcheidene plaatzen des Nieuwen Tes- 

taments wordt gezegd, dat Jefus zich zelven 

Céxurou) of zijn leven voor de menfchen ge- 

Mm 5 ge- 
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gegeven heeft, bij voorbeeld, Matth. XX: 
28., Gal. I: 4., Efef, V: s.. Tie. II: 14, 
Deze fpreekwijze ontvangt enige opheldering 
uit de, door Koppe bij Gal. 1: 4, aangehaal= 
de, plaats 1 Makk, Vl: 44., waar van een’ 

zekeren Eleazar, die zijn leven in gevaar ftel= 
de , terwijl hij tegen een’ Olifant vocht, gee 
lezen wordt: édwxer éauroy rov cwru Ty 
Auoy durou, hij waagde zich om zijn volk te 
redden; waar zo wel de zaak zelve, het niet 

achten des levens (hoewel Eleazar niet onte 

kwam) als ook het doel om anderen te rede 
den, zeer wel uitgedrukt is, en ter ophelde- 

ring van gedachte fpreekmanier in het Oude 
Testament kan gebruikt worden, 

Ene gelijkluidende uitdrukking vinden wij 
bij Sirach H. XXIX: 15. (of 20.) XapiTäs 

&yyvov pn Erihadys Edwnev yap Tuv Vuyuv dus 
Tov úmep cous Vergeet niet de weldaad van def 

(van uwen ) borg, want hij heeft zich zelven 
voor 4 (in uwe plaats ) gefteld. Wanneer 
namelijk de borg voor den anderen niet beta= 

len wilde of konde, zo wierd hij in deszelfs 
plaats als flaaf verkogt. Hij bleef daarom borg 
en voldeed met zijn’ perfoon voor de fchuld 
van anderen. Hoe treffend deze plaats in de 

leer der Verlosfing door Christus kan gebruike 
worden „ behoeft gene verdere ontwikkeling. 

Beau- 
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Beaufobre heeft dezelve zeer doelmatig bij 
Hebr, VII: e2. angehaald , waar Jefus xperre 

movos dralyzye èyyuoc, de borg eens beteren 
Verbonds genoemd wordt. 

$ ro, 

Eindelijk de leer wegens de gevolgen van dië 
werk van Fefus voor ons menfchen, en 

vooral van de door Hemte wege 
gebragte Vergeving der zonden, 

De vergeving der zonden, en de dadelijke 
wederverkrijging der Goddelijke gunst, wel- 
ke gelovige en bekeerde menfchen aan Gods 
Zoon te danken hebben, wordt in de Schrif= 

ten des Nieuwen Testaments door verfcheis 
dene fpreekwijzen uitgedrukt, tot welker exe= 

_getifche verklaring uit de Apokrijfen des Ou 
den Testaments insgelijks het een en ander kan 
worden aangevoerd. 

Zo heet het in het Nieuwe Bntaisbes: 

dat door Jefus en her geloof in Hem, vooral 
in zijnen dood, de menfchen gerechtvaardigd, 
of voor rechtvaardig en Gode aangenaam ver- 
klaard worden , bij voorbeeld, Rom. Ill: 24, 

25. V: 1,9. Gal. fl: 16, 17., en elders. 

rk gelijk bekend is, het woord dyxasou= 

cÔae 
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oÔx: bij de LXX., in de Apokrijfen des Ou- 
gen Testaments, en in de Schriften des Nieu= 
wen Testaments verfcheidene betekenisfen, bij 
voorbeeld, geprezen worden, bevrijd wore 
den, zich op recht{chapenheid toeleggen, en 

diergelijke. Het berekent echter ook inzons 

derheid: zot genade aangenomen worden, vers 

geving der zonden en de gunst van God weder 
verkrijgen, bij voorbeeld, Luk. XVIII: 14» 

Rom. II: oo, IV: 2. rk Kor. Vi: rr) 
Tie III: 7. en op andere plaarzen. Ter ops 
heldering van dit woord dient ene plaats uit 

Sirach, H‚. XXIII: rr. (of 14.): heeft hij 
enen mijnêed gedaan, óv drvauwbyrerau, ZO 

zal hij niet ongeftraft blijven, zijn huis zal 

vol ongeluk worden. Verg. H. I: or. (of 

28.) ôv duvyoerar dvup Ovpwdys Orzarwbyvars 
een toornig mensch kan niet gelukkig worden, 
want zijn hevige toorniszijn bederf, (arwoues 
val), H.IX: re, Heb geen welgevallen aan 

de levenswijze der godlozen, bedenk, dat het 

ben niet tot in het graf zal wel gaan, (éws 

&dov òv jay Ornarwbwor), en H. XXVI: 29 

(of 32e) waar divaswiyaerar en beAcirar vers 
wisfeld wordt , en het vrij zijn van enige zaak 

betekent. Zie Schleusner Spec. l. pe 34» 35e 
en Lex.N. T.L p. 613. 

Hebr. IX: 26, wordt van Jelus gezegd, dat 
Hij 
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Hij heeft moeten lijden, Eis dÜeryouw dpapriass 
ter wegneming der zonde, dat is, om dezelve 

krachteloos en werkeloos te maken, — om 

de menfchen van derzelver ftraf en heerfchap- 

pij te bevrijden. Zo wordt dbsrew gebruikt 

van affchaffen; krachteloos maken, z Makk. 
XI: 36. XIV: 44. en elders, Zie G. F. Seis 
ler over den zoendood van Christus (in de 
twede Hoogd. uitgave) Lì D. p. 155. in de 
aanmerking , welke geheel verdient gelezen te 

worden. 
De vergeving der zonden wordt in * Nieu- 

we Testament gewoonlijk genoemd &deous; 
Ckwijtfchelding ) djzapruwvy of mapamrrwjua- 

Tuv, bij voorbeeld, Matth, XXVI: 28, Hand. 

IH: 38. X: 43. XIII: 38. XXVI: 18. Efefs 

It 7. Kolosf, I: 14, De fpreekwijze apie- 

vas Tas dpaprias komt ook in de Apokrijfen 

in deze betekenis voor, bij voorbeeld, Sirs 
Nl: 11. Want barmhartig en genadig is de 
Heer, «a: dio djapriass en vergeeft de 

zonden, en redt ten tijde van ellende. H, 
XXVIII: 2, vergeef uwen naasten het onrecht $ 
dan zullen ook u, wanneer gij bidt, uwe zons 

den vergeven worden, &®es ddiunpa — ds 
papt: cou Avbycovras. Verg. Matth. Vl: 
14. Schleusner, Lex. N, T. L p. 402. 
‚ Deze zelfde weldaad wordt ook uiegedrukt 

door 
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door de fpreekwijze: de zonden wegnemen; 

&Deupeiw Tas dpaprias, Rom. XI: 97, Hebr. 
X: 4. Zo komt insgelijks deze {preekwijze 

voor in de Apokrijfen, Sir. XLVII: 11. Cof 
13.) heet hect van David: Kupsos &Derae rag 

&paprius dvrous de Heer nam zijne zonden 

weg ‚ en verhoogde zijn magt, enz. Schleuse 
ner t.a. pl. p. 395. Verder: de zonde uitwigs 

fchen, uitdelgen, éSadeiPew, Hand, Lil: 1 
verg. a Makk, XII: 42, 3 Makk, IE: 19, Kuje 

noel.) Uit de vergelijking van deze verfcheie 
dene plaatzen blijkt, dat de vergeving der zone 
den daar in beftaat, dat de verdiende ftraffeg 
afgewend, en den mensch de hulp in nood 
niet onttrokken, zijne welvaart niet verftoord 

wordt, gelijk hij anders verdiend had, 

Paulus bedient zich in * bijzonder Roms 
III: 25. omtrent deze weldaad van de uitdruke 
king ú mapeois Tov mporyeyovorwv djaaprypdr wi, 

een overgaan, kwijtchelden der vorige (voore 
gaande) overtredingen. Ter opheldering vat 

deze , maar éénmaal in het Nieuwe Testament 

voorkomende, fpreekwijze merkt Schleusner 

in Lex. N, T. p. 432. op, dat het-Hebr. WW 
op gelijke wijze van de vergeving der zonden 
gebruikt wordt 2 Sam. XIV: ro, Micha 
VII: 18. en Koppe t. d. pl. wijst ons naar 

Sir. XXIII: 2., waar: srapievas en Perdeales 
(vere 
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Cwerfchonen) als fynonyma gebezigd wore 

den. 
„Enige overeenkomst hebben ook in dit op- 
zicht de woorden mapopav en Ömepidtw. Het 

eerfte vindt men B. d. Wijsh. XI: 23. doch, 
daar gij alles vermoogt, ontfermt gij u over 

gllen, ziet gij de overtredingen der men{chen 
over (orapopas djaprymara dvbpwruv ) tot 
hunne verbetering (és meravorav. ) Het laat- 
fte in de bekende plaats Hand. XVI[: go. 
God de tijden der onwetendheid overgezien 

hebbende (úmepidwv ) verkondigt -nu allen 
menfchen alom dat zij zich bekeren (geraz- 

oen.) Evenwel wordt ook in het verband 
in den zin dezer beide plaatzen wederom ene 

verfcheidenheid gevonden, die ligt te bemer- 

ken is; waarom ik op derzelver vergelijking 
juist zo zeer niet dringee 

S IL 

Befluit dezer Afdeling, en der gehele 
Verhandeling. 

Uit de aanmerkingen, tot hier toe gemaakt, 
blijkt, in hoe velerlei opzicht de Apokrijfen 
des Ouden Testaments ook voor den Leèraar 
van den Christelijken Godsdienst gewigtig 

zijn, 
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zijn, en welk een menigvuldig en onderfcheië 
den gebruik men van dezelve maken kan. Mos 
gen deze aanmerkingen iets daar toe bijdragen, 

om de zorgvuldige beöefening dezer Boeken 
te bevorderen, en op deze wijze aanleiding te 

geven tot eene nog rijkere inöogfting, welke 

op dit, opzettelijk nog niet zeer ontgonnens 
veld te verwachten is, y 

dÁ 

ZINSPRE UK! k 
a 

Kas ër ev nadwe wat Eubiurwe ry ruse 
zaler, Touto vèr zuroe giskov & JE 
EureÂwe vas pêrpiwss ToUTO égaes 
Toy úv [Ohe 

/ 
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Voorrede , behelzende de aanleiding, ’t Óogmerk, en 

de wijze van behandeling. 

„ E, Zerfte Afdeeling. Vele menfchen gaan geheel ver- 

keerd omtrent hennen dood te werk. 

A. Sommigen zijn geheel zorgeloos en ongevoelige 

1, Hunne handelwijs voorgefteld. 

2. De redenen daarvan opgenoemd. 

B. Sommigen (preken over hunnen dood zonder blije 
ken van vrees of bekommering. 

1. Aangetoond: waar aan men dit moet toefchrijs 

ven. 

a. Dat het de regte betrachting des doods niet zij 

C, Sommigen beven angftig voor den dood, 

1. Hunne gefteldbeid opgegeven. 

e. En de verkeerdheid daarvan, 

D. Anderen vallen niet in zuike uiterften , zonder 

echter den dood regt te betrachten. 

I. Aangewezen : boedanig hun beftaan zij, 

2, En waaruit deze verkeerdheid voorcviocie. 

A2 u. De 
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II. De tweede Afdeeling behelst de hoofdbijzonderhee 

den, die ons bij de regte betrachting des doods bee 

hooren voor den geest te zijn. 

A. Vooreerst moeten wij onstelkens herinneren: Dag 
wij eenmaal zeker flerven zullen, 
1. D=ze waarheid kan geen tegenfpraak lijden, 

2, Hoe wij daar onder moeten verkeeren. 

3. Hoe nuttig de gepaste hervorming daar van zij. 

B. Wij moeten ten weeden nimmer uit het oog vere 

liezen : Dat de tijd van flerven onzeker is, 

“T. De kortheid en onzekerheid van ons leven is 
boven alle bedenking. 

2, Op welk eene wijze wij met de gedachte dar 
van moesten vervuld zijn, 

3. Welk eenen invloed dit zou hebben op onsbee 
ftaan en gedrag. jd 

C. Ten derden moeten wij den dood uit het egte 

gogpunt befchouwen , en als tgewistigfle tijdfip 

van ons beflaan aanmerken, — Wij moeten den 
dood befchouwen | 

1. Als een gevolg der zonden. — Uit de zonde 

toch heeft de dood zijn oorfprong. — Het 

is van belang dít onder het oog te houden. 

2. Als de flooping van ons aardsch ligchaam, en 

de verbreking van den band, waar mede de 

ziel aan hetzelve verbonden was, 

Deze gedachte is aandoenelijk —is ontzet 

tend — ís nu@:tige 

3. Alsonzen overgang tot eene andere beftemming, 

onze verhuizing uit den zijd in de eeuwigheid. 

Ditiseene treffende waarheid — onaffcheie 

delijk van de regte betrachting des doods. 

4. Als her einde onzer beproeving en onzer 

voorbereiding over ons toekomftig lot. 
Ook 
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Ook dit, fehoon ’t naauw verbonden fchijnt 

met het vorige, verdient onze opzettelijke 

herïanering. — Welk een invloed moet dit 

niet hebben op ons hart en gedrag ? 

D. Ten vierden is het tot de rege betrachting des 

doods noodzakelijk den Godsdienst nimmer uit 

ket oog te verliezen, daar dezelve het eenig 
middel is tot onze onderrigting, vertroosting, 

en bemoediging. 

De Christelijke Godsdienst heeft 

1, Ons den dood in deszelfs ware gedaante, ge. 

lijk wij u die boven geteekend hebben , lee- 

ren kennen. 

Zonder de geopenbaarde leer zouden wij 

omtrent veie der opgenoemde bijzonderheden 

zeer onkundig of twijfelachtig geweest zijn. 

2, De Godsdienst heeft ons in ftaat gefteld om 

aan den dood zonder angstvaltige ontroering 

te kunnen denken. 

Bij dit gewigtig fluk worden de verfchile 

lende aanmerkingen , die wijtot dus ver over 

den dood gemaakt hebben, opzettelijk her- 

ïnnerd, en getoond, welk eenen vertroosten- 

den invloed op dit alles de Godsdienst heeft. 

3. De Godsdienst heeft ons geleerd, hoedanig 

ons beftaan moet wezen, zullen wij op de regte 

wijze omtrent onzen dood verkeeren, en bij 

deszelfs befchouwing de opgenoemde vere 

troostingen ondervinden. 

Aangetoond, dat er voor elk geïegenheid is 

om de voorgeftelde berrzchting des doods 

in beoefening te brengen, en den vertroos- 

tenden invloed van den Godsdienst te onder: 

winden. Hier achter, de voorname Karake 

Â 3 ter 
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tertrekken van den Christen, die hier aan 
beantweordte bk 

II. Derde Afdeeling. , 

A. Och ofelk de ware betrachting des doods op zalk 
eene wijze ter herte nam. 4 

B. Drangredenen daar toe. 

1. De oorzaken van de verwasrloozing dezer be. 

trachting zijn zeer onbetamelijk. 

se, Deze verwaarloozing is zeer fchadelijk in hare 
gevolgen , zelfs met betrekking tot ons sclak 

op aarde. E 

3. Men doet ook daar door den Godsaici dien 

men belijdt, fchande aan. ® 

4. Men toont daar door, dat men de geheele 
uitwerking zijner zaligheid verzuimt, die mé 

deze betrachticg in een naauw verband flaat, 
5, Meu bedenkt niet, dat men den dood in eene 

geheel andere gedaante zal befchouwen, wan- 

neer die ons nadert, dan wij ons zulks in Jae 

gen van gezondheid voorftellen. be 4 

C, Het uitftellen dezer betrachting is gevaarlijk, c 

tevens met den aard der ware doodsberrachiûm, 

onbeftaanbaar. on 

D. Huipmiddelen. 1 

1. Veel te denken aan onze eeuwige beftemmi 
a. Veel prijs op de kennis en beoefening 

Godsdienst re tellen. E 
$. De oogen niet aftewenden van de dagelij 

toonbeelden der fterfelijkheide 4 
4 Het Gebed. 

DE 
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Nies verdient zeker meer onze ernftige 
overweging , dan onze dood; dat gewigtig 

oogenblik onzer verhuizing van deze wereld 
naar het onbekend gewest der eeuwigheid. — 

Wij weten, dat onzer aller fterfuur eens flaan 
zal, en dat wij dit gemeen hebben met alle 
onze medemenfchen; wij erkennen en belij- 

den, dat dit fterven zal achtervolgd worden 
door eeuwig geluk of ongeluk, naar mate 

wij op aarde hebben geleefd; zou dan de 
overdenking des doods niet belangrijk zijn, 

en onze ernftige overweging dubbel verdie- 
nen? Ja dit fpreekt niemand tegen, en ech= 

ter is het bij de minfte befchouwing van het 
A 4 be- 
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beftaan en gedrag der menfchen , duidelijk 
zigtbaar, dat hieraan weinig met ernst ges 
dacht wordt, en men dus op eene roeke= 
looze wijze durft ligt achten, het geen aan 

elk onzer zwaar op het hart moest wegen. 
Deze verkeerdheid der ftervelingen , zoo ale 

gemeen nadeelig , bewoog , Christelijke Le. 

zers! het Genoorfchap ter verdediging van 

onzen Godsdienst, om eene uirnoodiging te 
doen, tot het vervaardigen eener Verhandee 

ling, waarin de regte betrachting des doods 
wierd voorgefteld en aangeprezen, ten einde 
daardoor min geoefenden nuttig te zijn, en op 

hunne wezenlijke belangen opmerkzaam te 

maken. 

Met leedwezen de indrukkeloosheid van 

velen omtrent hunnen dood bemerkende, en 
wenfchende, onder Gods zegen, iets ter hee 
vordering van uwen troost in leven en fter- 

ven toetebrengen, wil ik, mijne medemen= 

fchen! beproeven, of ik overeenkomstig het 

bedoelde oogmerk , u kan onderrigten om- 

trent de regte betrachting des doods, In 
dien mijn arbeid u immer onder het oog 

mogte komen, zoo bid ik u bij het gewigt 

der zaok , dat gij mijn voorftel ernftig ter 

harte neemt, waartoe God u zijne genade in 

Jefus Christus verleene ! 

Denkt 
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Denkt echter niet, dat gij in deze Ver- 
handeling alles zult vinden, hergeen wel van 
de betrachting des doods zou kunnen gezegd 
worden. Denkt ook niet, dat ik u iets nieuws 

zal kunnen voorhouden omtrent een ftuk, 

waarvan gij zoo veel hebt kunnen hooren en 

opmerken, ten minften daartoe heeft elk 

overvloedige gelegenheid, = Neen, dit moet 

gij hier alleen zoeken en verwachten: hae 

een belijder van het vertroostend en heilvol 

Euangelie moet verkeeren omtrent zijnen 

dood; met welke gevoelens en gezindheden 

bij hieromtrent voornamenlijk dient bezield 

te zijn. 

Deze betrachting wordt door fommigen 
verkeerd begrepen, door fommigen verwaar- 

loosd, en daarom wil ik u, zoo duidelijk 
en eenvoudig mij mogelijk is, u hierbij be- 
palen. De volgende hoofd-deelen zult gij 

in mijne Verhandeling vinden, 
Ik zal u eerst doen zien, hoe vele men- 

fchen geheel verkeerd omtrent hunnen dood 
te werk gaan, 

Dan u. ce regte betrachting des doods in 
eenige bijzonderheden voorftellen, 
En eindelijk u daartoe ernftig opwekken, 

en eenige hulpmiddelen aan de hand geven. 

A 5 EER- 
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mm DD aman 

EERSTE AFDEELING 

LL 

Hee verkeert men in ‘talgemeen omtrent 
zijnen Dood? 

Velen zijn daaromtrent zoo zorgeloos, dat 
het geheel ongelooflijk zou fchijnen, indien 
het niet de dagelijkfche ondervinding leerde. 
Naauwlijks kan men befpeuren, dst zij zich 
immer hun fterf- uur voorftellen, en indien in 

groot levensgevaar, of in een of ander trefe 
fend fterfgeval , deze gedachte eens boven 
komt, ze fchijnt weldra geheel te worden uite 

gewischt. Ten minsten uit de gefprekken en 

uit het gedrag van velen, ook van zulken, 

die anders geen ruwe en openbaar godlooze 
menfchen zijn, kan men ligtelijk opmaken, 

hoe ongevoelig zij omtrent hunnen dood vere 

keeren, zelfs bij zulke gelegenheden, die 
han noodwendig aanleiding moesten geven, 

om er aan te denken. Hert is of elk zich 

vleic, dar hem dit lot niet treffen zal. 

Van 
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Van waar komt dit toch? De mensch is 

| immers een redelijk wezen, hij kan wel na- 

| gaan, dat de dood hem elk oogenblik kan 

overvallen, en eens zeker zal wegnemen. Hij 

| weet, hoe weinig geoefend hij ook zijn moe 

ge, wel zoo veel van den Godsdienst, dat het 

_4terven voor hem van veel gewigt is. Hoe kan 
hij dan zoo ongevoelig blijven! — Lieve Le- 

zers! er is meer dan eene reden, waarom de 

mensch liever de gedachte des doods verwij- 

dert, en zich toegeeft aan de gevaarlijk{te in- 

drukkeloosheid, Met een enkel woord wil ik 

er u wel eenige noemen. 

II 

Eene zeer voorname reden van deze alge- 

meene ongevoeligheid moeten wij ongetwij- 

feld zoeken in onze verkleefdheid aan het 

aardfche, en het vermogen der zinnelijke din- 
gen, om ons geheel en al intenemen, en 

van ernftige overdenkingen afterrekken. — De 
mensch, die zijne natuurlijke neiging volgt, 

zoekt zijn geluk en zijne vreugd in uitwendi- 

ge genoegens, en in het najagen der onder- 

fcheidene begeerlijkheden , die deze aarde 

voor hare bewoners oplevert, Hier mede is 

zijn hoofd en zijn hart zoodanig vervuld, dat 
daar 
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daar door, zoo lang hij zich hier aan toes 

geeft, alle denkbeelden van dood en eeuwige 
heid noodwendig worden verdrongen. De 
gedachte van eenmaal aan zijne ondermaans 

fche genietingen te worden ontrukt, is hem 
zoo akelig, dat hij de eerfte opwelling daar 
van te keer gaat. Dat kost hem in zommige 
gevallen wel eens moeite; evenwel er zijn 
middelen genoeg om hem daarin te hulp te 

komen. Ìs hij ín gevaar van zijn leven, hij 

keurt zich op met de hoop op redding, en 

eene goede uitkomst, Ziet hij anderen ten 

grave dragen , hij vleit zich nog vele jaren te 
zullen leven. Komt in heteen of ander on= 
verwacht geval de gedachte des doods eens 

bij hem boven, hij wordt weldra door allers 

lei uitwendige voorwerpen en aard{che bee 

moeijingen omringd, die deze treurige denke 

beelden verftrooijen, en hem tot zijne vorie 
ge ongevoeligheid weêrbrengen. 
Nog moet ik u eene voorname reden here 

inneren, waarom de mensch zoo weinig aan 

zijn fterven denkt, en moedwillig aan zijne 
indrukkeloosheid in dezen toegeeft: omdat 

hij namelijk ligt bevar, dat met de gedach» 

te des doods ook de gedachte van onze godse 
dienftige verpligtingen, van eene toekomftige 

vergelding , eene ontzaggelijke eeuwigheid en 
dier- 
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diergelijke, noodwendig boven komt. De be- 

trachting van den godsdienst bevalt hem niet, 

ten deele, omdat deze hem zijne zondige 

vermaken en te groote verkleefdheid aan zin= 

pelijke dingen verbiedt; ten deele, omdat hij 

een godsdienftig leven uit een verkeerd oog- 

punt befchouwt, en als treurig en naargees- 

tig aanmerkt, Intusfcaen zal hij met eenigen 

ernst aan den dood denken, dan begint zijn 
geweten te kloppen; (ten minsten zoo hij 

piet geheel in *t kwade verhard is) hij begint 
voor God, als zijnen Rigter, te vreezen; hij 

begint te bemerken, dat er nog veel aan hem 

te verbeteren en te veranderen is, Deze denke 

beelden hinderen hem in zijne rust en zijne 
genoegens, en daarom zoekt hij ze op aller« 
lei wijze te verzetten; hier van krijgt hij zulk 

eene hebbelijkheid, dat hij telkens weldra 

weêrkeert tot zijne vorige zorgeloosheid, eene 

zorgeloosheid, welke fteeds toeneemt, en op 
eene volkomene ongevoeligheid uitloopt. 

Ik wil in de redenen dezer ongevoeligheid 
niet breeder uitweiden, laat ik er alleenlijk 
nog bijvoegen, dat ook de ontroerendfte too- 

peelen haren invloed aanmerkelijk verliezen, 

wanneer wij dikwerf gelegenheid hebben, ze 

te aanfchouwen, Dit komt den mensch zeer 

te flade, en geeft mede aanleiding, dat hij 

on- 
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onder zoo vele bewijzen van vergankelijke | 
heid , en dagelijkfche voorbeelden der ftervens 
den, zijne indrukkeloosheid behouden kans 
dat hij met eene zekere onverfchilligheid graf 
en doodsbaar kan voorbij treden; ja dat zij 

zelfs, die ín gedurige gevaren des doods ronde 
wandelen, en dagelijks een groot aantal hu je 
ner medemeníchen zien wegrapen, (gelijk 
in het oorlogsveld) meenigmaal de groot 

ongevoeligheid doen blijken. 

IiE lá 

N î 
he 

Niet allen evenwel zijn door de onderm 

fche begeerlijkheden zoo zeer vere 

dat zij om geen fterven denken, — 

zommige menfchen zult gij zonder wt 

ke aandoening van den dood hooren ge 

gen, en zelfs in vele gevallen daar van 5 

zulk eene wijze hooren fpreeken, als of 

dien met een zeker verlangen, ten minften 

zonder eenige vrees, te gemoet zagen. — 
Dic ontdekt men niet zelden bij hoogbee 

jaarden, ziekelijken, of die onder deze of 

gene rampen den moed verliezen, Maar hoe 
fpreken zij van den dood? — Op eene Chris= 

telijke wijze? — Neen, maar met een zeker 
ongeduld over hunne lotgevallen, Zij kun- 

nen 
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fien de genoegens der wereld niet fmakens 

zij zien geen einde aan hunne wederwaardig- 

heden; zij worden verdrietig over dit alles, 

en dit doet hun van den dood mer veel koel= 

heid en onvertchilligheid gewagen. 
‚_Isdiede regte betrachting des doods? Neen, 

Îieve Lezers! ‘tis een bewijs, dat zulken jam- 

merlijk onkundig zijn omtrent de eeuwige 
befterming van den mensch; dat zij weinig 

befefen, hoe dierbaar ons ons leven zijn 

„moer, om ons voortebereiden voor de eeu- 

wigheid; en dat zij er geene levendige in- 

drukken van hebben, hoe geducht onze ver- 

fchijning bij ons fterven zijn zal voor God, 

onzen grooten Rigter, Want die een waar 

Christelijk gevoel van dat alles heeft, zal 

zoo ontevreden niet zijn met de fchikkingen, 

die de Voorzienigheid met ons houdt, en zal 
zoo ligtzinnig over dien gewigtigen ftap uit 

deze in de andere wereld niet fpreken. 

1 Vv. 

Nu en dan ontdekt men ook menfchen, 

die van deze laatfte hemelsbreed werfchillen, 

en in een tegenovergefteld uiterften vallen. 

Ik bedoel zulken, in wien menigmaal de 

gedachte des doods oprijst, maar wien dan 

te | 
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tevens eene angftige huivering beklemt; die 
bij elk gevaar vreesachtig beven, en zoodra 
zij maar van dood en graf hooren gewag ma. 

ken, alle lust en moed, zelfs tot nuttige en 
noodzakelijke verrigtingen, verliezen, 

Ook dit is de regte betrachting des doods 
niet. Wanneer men zich alte fchrikbarende 
denkbeelden vormt van de fcheiding van 
ziel en ligchaam; wanneer men geen gevoel 
heeft van den vertroostenden inhoud van den 
Godsdienst; wanneer men niet met genoegen 
aan de toekomftige gelukzaligheid denken kan, 

en dus den dood befchouwt als de wreedfte « 
marteling, en den eindpaal van alle genot en 

geluk , dan vervalt men tot zulke zwaarmoe= 
dige denkbeelden. Het is de regte betrache 
ting des doods niet. _n 

V. 

Ik vermoede, dat velen zullen meenen, dat 
zulk een beftaan, als wij tot hiertoe opga 
ven, hun niet eigen is, en zij onder geen 

van dezen, die zoo verkeerd omtrent hunnen 

dood te werk gaan, kunnen geteld worden; 

daar intusfchen alleen dit van hun waar iss 

dat zij niet zoo zigtbaar in zulke uier 

vallen, 

Men 
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‚ Men vindt toch niet zelden menfchen, die 

van de kortffondigheid en onzekerheid van dic 

leven zich vrij goede denkbeelden vormen, 

en daarvan met gepasten ernst fpreken; die 
wel overtuigd fchijnen, van hoe veel belang 
het zij, bereid te zijn tegen eene aanftaande 
verwisfeling ; die tegen her fterven fchrikken;, 

maar ook riet alle middelen verwaarloozen, 

om er zonder angstvallige vrees aan te kun- 
nen denken; en die met dit alles de regte bee 
trachting des doods uic het oog verliezen. 
_ Deze indrukken toch zijn dikwerf meer het 

gevolg van eenige zwaarmoedige oogenblik- 

ken , dan van eene ware christelijke gezindheid. 

Immers bij velen kan men duidelijk oatdek- 

‘ken, dat zij den eenigen waren troost in le« 

ven en in fterven niet kennen of niet zoeken, 

en dar zij niet genoeg onder het oog hou- 
den het naauw verband, dat er is, tusfchen 

wel te leven en wel te fterven. Her is de 

{tem van het geweten, die nu en dan met zóó 

veel kracht in hun fpreekt, dat meer erne= 
ftige overdenkingen over het lot en de bee 

ftemming van den fterveling hun voor den 
geest komen; maar weldra zoekt men door 

de herinnering van eenige goede hoedanighe- 
den, die men bezit, uitwendige Godsdiens- 

tigheid ‚ of diergelijke hulpmiddelen, die 
B ftem 

Ì 

| 
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ftem van het geweten tot zwijgen te brengen; 
en tot eene ontijdige zorgeloosheid weêrtekee. 

ren; of ten minsten het bij eene zeer gebreke 
kige en oppervlakkige befchouwing van ’s mene 
fchen vergankelijkheid en fterfelijkheid te lae 

ten berusten, zonder dat het invloed heeft 

op hun hart of op hunne daden. 

Ee 

TWEEDE AFDEELING. 

Gij zult mij wel gereedelijk toeftemmen3 

waarde Lezers! dat zoodanige verkeerdheden, 
als wij u hebben voorgefteld, zeer algemeen 

zijn , en dezelve aan den redelijken mensch, 
en vooral aan den belijder van het Christen» 

dom , niet pasfen. — Welaan, laat ons dan 
nagaan ‚ waarin de regte betrachting des doods 
gelegen zij. Ik zal dit tot eenige hoofdbij= 

zonderheden brengen, die, niet elk afzom 
derlijk , maar allen te zamen, ons behoorden 
voor den geest te zijn, en bij elke gepaste 

gelegenheid onze ernftige overdenking uitte 
maken, 
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L 

Vooreerst moesten wij ons telkens herinnes 
zen, dat wij eenmaal zeker flerven zullen. 

‚ Zoo dwaas zal wel niemand zijn, dat hij 

gan deze waarheid zou kunnen of willen twij= 

felen. Ik behoef mij derhalve, tot bevesti- 
ging hiervan, niet op de natuurlijke broosheid 
van ons tegenwoordig ligchaam, op de ge- 

tuigenisfen der Heilige Schrift, en de duizen= 

den voorbeelden, die het ons dagelijks lees 
ren, te beroepen. — Tot zulk eene buiten 

fporigheid vermoede ik niet, dat iemand, mee 
gezond verftand begaafd, vervallen zal, dat 
hij zou wanen, het algemeen fterflot te zul- 

len ontwijken. Ook zij, die zich aan de 
verregaandfte zorgeloosheid en ongevoe- 
ligheid hebben overgegeven, zullen toch die 
niet ontveinzen, dat ’c eenmaal ook hunne 

beurt zal worden, deze aarde te verlaten, en 

door den dood te worden weggenomen. 

‚Is dan deze waarheid boven alle bedenkinge 

Leven wij allen in het zeker vooruitzigt, dat 
wij eenmaal fterven zullen, dan verdient die - 
immers wel onze aandachtige opmerking. 

Waarom dan die gedachte zoo roekeloos aan 
eene zijde gezet? Waarom zoo zorgvuldig 

Ba alg 
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alles vermijd, wat ons aan onzen dood kan * 

doen denken? — Wanneer wij op eenen weg 
zijn, dien wij weten dat in eene gevaarlijke 

wildernis uitloopt, dan wordt onze toeftand 

toch niet verbeterd, wanneer wij dit denke 

beeld verdartelen; het gevaar niet verminderd, 

wanneer wij er onze oogen voor toefluiten. 
Of vreest gij, mijne medemenfchen! dat 

de gedachte van eenmaal te zullen fterven, 
u zou hinderen in de genieting der zonden, 
en u in het midden uwer zorgeloosheid zou 

ontrusten? — Gelukkig, indien het die uite 
werking hadt! Gij zoudt daardoor het verdere 

felijke van dic alles leeren zien, en beter ge= 

noegens , edeler rust leeren kennen. : 

Maar deze gedachte, zegt gij welligt, zou 

mij ook hinderen in het genot van onfchuldie 
ger genoegen, zelfs in alle mijne ondermaane — 

fche verrigtingen, en dus eene treurigheid _ 

over mijn geheel leven verfpreiden. — In= 

dien dit eens zoo ware, ftelt daar dan ook 
tegen over, het onberekenbaar nut, dat daare 

uit voor u zou voortvloeijen, en dan zou 

immers het zwaarfte nog het zwaarfte moeten 
wegen, doch, behalve dit, wij liggen niet 

zoo veel bloot, dat de gedachte des doods 
te flerk , dan te weinig, op ons werken zal, 

daar wij in het midden van zoo vele vere 
ftroois 
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ftrooijingen en ydele verleidingen leven. Om 
niet te zeggen, dat de dood, bij deszelfs regrte 
betrachting , veel van zijne trrurige en moed- 
benemende gedaante verliest, — Daarenbo- 

ven, wij willen niet, dat gij fteeds aan niets 

anders denkt, dan aan de zekerheid van uwen 

dood; maar dit willen wij alleen als zeer be- 

tamelijk u aanprijzen; dat gij deze waarheid, 

onder alle uwe ondernemingen en verrigtin= 

gen op de wereld, niet uit het oog verliest; 

dat gij bij gepaste gelegenheden daaraan op- 
gerlijk en ernftig denkt, en de aanleiding daar- 

toe niet ligtzinnig vermijdt of verftrooit; dat 

gij, eindelijk, uw leven zoo inrigt, dar men 
zien kan, dat gij indrukken van deze waar- 

beid in uw hart draagt. 

Zulk een beftaan zou u bewaren voor die 

zorgeloosheid, waardoor zao velen worden 
weggefleept, en waarvan gij het gevaarlijke 

en nadeelige ligtelijk befeffen kunt. — Zalk 
een beftaan zou te weegbrengen, dat gij niet 

zoo onbedachrzaam naar her goeddunken van 

uw hart leefder, en uw heil in verbadene 

dingeu zocht. — Zulk een beftaan zou veel 

toebrengen, om u te beveiligen tegen die al 

te groote verkleefdheid aan aardfche dingen, 

die wij in het grootft: gedeelte der menfchen 
‚ betreuren mcete:; menfcaen, die alleen voor 

B 3 deze 
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deze benedenwereld leven, en daarin hui 

deel zoeken, als of zij hier een eeuwig huis 
hadden, == Zü'k een beftaan zou u opleiden 

‚ tot uwe eeuwige beftemming, tot het geen 

betrekking heeft op uw toekomtftig lot in de 
eeuwigheid, en u doen uitzien naar die mid. 
delen, die ons de Godsdienst aan de hand 

geeft, om, aan het einde van de loopbaan 

uwes levens, niet alle moed en troost te ont 

beren. 

IL 

Ten tweeden is het bij de ernftige betrache 
ting des doods noodzakelijk, zimmer wit het 
oog te verliezen, dat de tijd van ans flerven 
onzeker is. 

Schoon deze bijzonderheid met de vorigen 
zeer naauw is verbonden, zal echter elk gee 
voelen , dat ze in een ander opzigt daar van 

aanmerkelijk onderfcheiden is. Het is eene 
geduchte waarheid, eenmaal zeker te moeten 

fterven; maar deze waarheid wordt nog bee 
langrijker, nu wij geheel in * onzekere le= 
ven omtrend den tijd, waarin deze verwisfès 
ling zal plaats hebben. =— Zoo veel kunnen 

wij berekenen, dat wij ten hoogften 7o of 89 
jaren bereiken zullen , en dat dus ons verblijf op 
‘ aar 
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aarde van geen langen duur kan genoemd wor- 
| den; maar op hoe weinig grond kunnen wij 
ons vleijen, dat wij tot dien hoogen trap 

| zullen opklimmen. Duizenden hebben zich 
hier misrekend, duizenden beklagen het zich 
jn de eeuwigheid. Trouwens, elke dag leere 
ons, dat onze levenskiel als tusfchen duizend 

klippen heenvaart, en dat noch jeugd, noch 

ligchaatmns fterkte, noch eenige betrekkingen, 
die ons in het oog der menfchen noodzake= 

lijk meken op aarde, ons eenige gegronde 
gerustheid kunnen bijzetten, dat wij niec na 

weinig tijd zullen worden weggenomen van 

onder de levendigen. — De Heilige Schrift 
vergelijkt daarom den mensch bij het gras 

des velds, dat heden welig groeit, en mor-= 

gen (naar de gewoonte der Oosterlingen ) 
in den oven geworpen wordt, Zij ftelt op 

eene treffende wijze de dwaasheid ten toon 

van hem, die zijne ijdele plannen en ontwer-= 

pen maakt in het zeker vooruitzigt van nog 
vele jaren levens. 

Ik weet wel, dat deze waarheid geen op- 
zettelijke tegenfpraak vindt; maar ik weet 
ook, dat aan dezelve weinig met ernst ge= 
dacht wordt, en dat elk heimelijk geneigd 

is, om den engel des doods als in eenen 

verren afftand van zich te befchouwen. 
ê B 4 Maar 



24 VAN DEN BROEK, pe REGTE 

Maer is deze neiging onzer natuur, om in 

dit opzigt den kwaden dag verre te ftellen, 
niet eene gelukkige neiging, nuttig voor el 
ken mensch, heilzaam voor de geheele Maats 
fchappij? Indien ons dezelve niet eigen waar, 
wien zou het dan lusten, iets groots te on= 

dernemen? wien zou het lusten, zich zoo 
veel moeite te geven tot het aanleeren van 
nuttige wetenfchappen? wat wierd er zicli 

deze neiging van de wereld? — 
Ik ontken niet, dar het eene weldadige 

fchikking der Voorzienigheid is, dat wij zulk 
eene gehechtheid aan dit leven hebben, dat 
wij door de kortheid en onzekerheid daat 
van, ons niet laarsen affchrìikken van nuttige 

Ondernemingen; maar moet dan de mensch 
altijd in uiterften vallen? moet hij daarom, 
tot zijn eigen nadeel, zich zelven misleiden? 
wie gevoelt niet, dat het ons geen fchade, 
geen onheil, maar aanmerkelijk nut en voors 
deel zou aanbrengen, indien wij deze ge- 
dachte gedurig terugriepen, en fteeds als 
met deze bewustheid leefden en handels 
den: de tijd van mijn leven is kort en on» 
zeker. 

Immers hij zou door deze herinnering bes 
waard worden, om zulke verrigtingen nim 
mer uitteftellen, die noodzakelijk voor zij 

05 EER 
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nen dood moeten gedaan worden (*), zal 
hij de veelvuldige bezwaren voorkomen, die 

vit onverwachte fterfgevallen zoo meenig- 
maal geboren worden, vooral dat gene niet 

uiteftellen, welks verwaarloozing hem in de 
eeuwigheid zou berouwen. — Deze herinnee 

ring zou hem opwekken, om zijnen korten 
en onzekeren levenstijd niet nutteloos te ver- 

beuzelen, maar ijverig te zijn in de betrach- 
ting zijner gewigtige pligten ter bevordering 

van Gods eer en zijns naastens nut. 
Deze herinnering zou hem terug houden 

van vele booze en verkeerde daden, onder 

welker najaging en uitoefening de mensch 
toch niet gaarne door den dood zou overvale 

len worden. — Deze herinnering zou hem 
waarfchuwen om zijne uitzigten te beperken, 

_ en zijnen ijver in het graven naar verganke- 

«lijke dingen te matigen. 

IIL 

Het is bij eene ernftige betrachting des 
doods, ten derden, noodzakelijk, dat wij den 

dood uit het regie oogpunt befchouwen , en 
als 

(*) Wie denkt hier niet aan % voorbeeld van Jacob, 
Gen. 48, en ’t bevel dat Hiskia kreeg, Jef, 38: He 

B 5 
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als het gewigtigfte tijdftip van ons beftaak 
aanmerken, 

Zullen wij zeker eenmaal fterven; weten 
wij niet, wanneer ons kort en fnel voorbij 

vliegend leven eindigen zal; is het allezins 
betamelijk en nuttig, die fteeds te bedenken | 
en ter harte te nemen; dan zal ook elk gevoen 
len, van hoe veel belang het zij, dat wij ons 
van den dood goede denkbeelden vormen, en 
denzelven befchouwen, overeenkomftig het 
geen wij daar van, nier alleen uit het licht 
der natuur, maar vooral uit de Goddelijke 
Openbaring, waarmede wij bevoorregt zijns 

p 4 
weten kunnen. Onkunde hieromtrent lege 

velen onder ons, die Christenen heeten, doch 

geen lust hebben, om zich te oefenen ofte 
laten onderrigten, op zulk eene verkeerde 
wijze omtrend hunnen dood te werk gaan. — 

Laat ons dan zien, hoe wij den dood moe 
ten befchouwen; wij moeten denzelven aans 

merken: <4 

1. Als een gevolg der zonden, — Schoon 
het waar is, dat ons ligchaam de zigtbaarfte 
kenmerken van vergankelijkheid draagt, en 

deszelfs befchouwing ons vrij duidelijk leert, 

dat, al wierd het door geen buitengewoone 
toe 
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toevallen weggerukt, het toch eenmaal zou 
moeten bezwijken onder den last der jaren; 

| zoo zal echter niemand, die eenig Godsdiens. 

tig onderwijs ontvangen heeft, deze waars 
heid ontkennen, dat de zonde de oorzaak 

| js van al het fterfelijke en verderfelijke, dat 
| Wij in ons ligchaam ondervinden. 

Onze goede Schepper hadt zoo wel het lig- 

Chaam als de ziel geformeerd om eeuwig té 
| leven, maar her was eene ftraf, die de mensch 
zich door zijne ongehoorzaamheid aan God 
| heeft op den hals gehaald, dat hij tot ftof 
moet wederkeeren, — Elk weet, dat de Bijs 
| bel ons dit duidelijk leert, en ons den dood, 

als de bezolding der zonden, doet kennen. 
| En dit verdient onze ernftige betrachting, 
immers, zoodanig eene befchouwing des 
doods maakt ons opmerkzaam op de bittere 
vruchten , die de overtreding der Goddelijke 
wetten oplevert. — Zij doet ons zien, tot 

_welk eenen (laat van vernedering wij door de 

zonden gebragt zijn, en hoe veel reden wij 
hebben, om bij elk fterfbed en op elk graf; 
de treurige gevolgen onzer verdorvenheid na= 
tedenken en te beweenen. — Ja deze be- 

fchouwing leert ons de zonde van hare {chae 
delijke zijde kennen, en geeft dus eene goe= 
de gelegenheid, om niet flegts onze broos- 
ie heid, 
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heid, maar ook het diep bederf onzer on 
ter harte te nemen. 

2. Wij moeten ten tweeden den dood aan= 

merken, als de flooping van ons aardsch lige 
chaam, en de verbreking van den band, 
waar mede de ziel aan hetzelve verbonden w 

Deze gedachte is aandoenelijk! Dat 
chaam, dat zulk een heerlijk pronkftuk 
van Gods Wijsheid en Almagt, dat wij zoo 
dierbaar achten , en ons zoo onontbeerlijk 
toefchijnt, vergaat tot ftof, en worde aan het 
gewormte ten prooi gegeven. — De bloeijend= 

fte fchoonheid verandert in de afzigtelijkfte 
gedaante. De fchoone zintuigen zijn verbroe 
kene raderen zonder beweging. De nutigite 

leden zijn een klomp nietige aarde, De woon 

plaats onzer ziel is als een voortreffelijk ge= 
bouw, dat door deszelfs inwoner verlaten, 
en in een afzigtelijken puinhoop veranderd 
is, — Bij de bloote herinnering grijpt eene 
huivering ons aan; en wanneer wij ons toe 

geven, in dien onderfchennn ftaat des levens 

en des doods te vergelijken, dan zinken wij 

weg in de aandoenelijkfte gewaarwordingen. 
En niet alleen aandoenelijk is deze gedache 

te, maar ontzettend tevens, en zij vervult ons 

met een zeker fmertelijk gevoel. Ons lig- 

chaam zal wel in het graf zijne akelige gee 
ftelde 
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fleldheid niet bemerken, zal geen gewaarwor= 
ding hebben van den afzigrelijken ftaat des 

bederfs en der verwoesting, waarin het zich 
bevindt; maar de ontbinding zelve, de vere 

breking van den knoop, die door de natuur 
tusfchen ziel en ligchaam gelegd is, Ô hoe 

beeft ons hart, wanneer wij hier aan den- 

ken! Welk eene worfteling hebben wij nog 
te wachten tusfchen den dood en het leven! 

Welk eene ontzaggelijke ure zal het zijn, 

waarin de ziel tegen wil en dank hare woon- 
ftede zal moeten verlaten, en het ligchaam 

alle zijne krachten uitput, om zich ftaande 
te houden, om de ontbinding voortekomen, 
tot het eindelijk bezwijkt, en de lampe des 
levens wordt uitgebluscht! Laat deze worfte- 
ling korter of langer duren; laten uictwendige 
omftandigheden haar minder of meer fmerte- 
lijk maken, het ligchaam evenwel moet ge- 
floopt, en de band der vereeniging gebroken 
worden. Ontzettende gedachte! 

Aandoenelijk ja, en ontzettend, maar nut- 

tig tevens is deze gedachte! — Zij leert ons, 
onze geringheid en broosheid befeffen, en af- 
tand te doen van allen hoogmoed en eigen- 
waan. Wie zijn wij? een handvol ftof. — 

| Zij leert ons, niet al te zeer ingenomen te zijn 

| met onze leeme hut, en daaraan niet meer 

| zorg Ì 

| 
H 
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zorg en tijd befteden, dan noodig is, om deë 

zelve in ftand te houden, en tot hare befteme 

ming te doen dienen. Dat zij, die den buil 

tot hunnen God ftellens die ijdele tooi en 
weelde najagen; die zich op aardfche groote 

heid verheffen; die op fterkte, fchoonheid, 

of andere gaven der natuur trotsch zijns ja 

dat zij allen, die meer voor het vleesch dan 

voor den geest leven, zich plaatzen bij de 
verzameling der dooden, en daar aanfchoue 
wen, wat er van het ligchaam der mens 
fchen wordt, en wat ook weldra het Bee 
zal wezen. 

Aan den anderen kant is deze veh 
en dat opzien tegen het oogenblik der ont= 
binding, voor ons eene goede lijfwacht en 
een heilzaam middel, om alle levensgevaren, 
zoo veel mogelijk en met onzen pligt bee 

ftaanbaar is, te vermijden, en in het midden 

varí rampen en zorgen, die ons foms op de 

wereld beftormen, niet roekeloos den dood 

boven het leven te kiezen. 

3. Wij moeten ten derden den dood ee 
merken, als onzen overgang tot eene andere 
beftemming , cnze verhuizing uic den tijd _ 
de eeuwigheid. 

Treft het ons, wanneer wij eenen geliefs 

den vriend, een aangenaam land, of iets dier« 

ger 
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gelijks, waar aan ons hart verkleefd is , voor als 

toos moeten vaarwel zeggen ; hoe treffend wordt 

dan voor ons de herinnering, datde dood ons 

van alles zal afrukken, wart wij op deze wes 

reld beminnen, en anderen van onze mede: 

menfchen en bekenden, derzelver genot, ime 

mers nog voor eenen tijd, zal laten behou- 

den, — Hoe fchoon zijn deze werken der 
natuur „ maar zij vertoonen hunne heerlijke 

heid dan niet meer aan ons! Hoe dierbaar 

zijn ons onze vrienden, hoe veel en groot 

onze plannen en uitzigten, hoe ontelbaar de 

voorwerpen , waaraan wij verknocht zijn , 
maar aan dit alles maakt de dood een einde? 

Onze gezindheid , onze betrekkingen, onze 

jaren maken hieromtrent wel een groot ver= 

fchil tusfchen den eenen en den anderen, elk 

echter gevoelt, hoe zeer dit denkbeeld hem 
treft: de wereld zal ten mijnen opzigte voor= 

bijgaan , ik zal weggerukt worden van de aare 
de, als of ik er nooit geweest waar. 

Maar verdwijnt dan ons geheel aanwezen? - 
houden wij op te beftaan? o neen, rede en 
openbaring verzekeren ons, dat onze ziel, 
onze redelijke geest, onfterfelijk is. De dood 

verwoest flechts ons ligchaam, en miaakt ons 

Dutteloos voor de aarde; maar ons beter deel, 

Waardoor wij leven en verftand bezitten , 

blijft 
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blijft aanwezig, en wordt overgebragt tot 
onze toekomftige beftemming. — Gewigtige 
waarheid! wij weten wel niet veel van de. gee 
westen der onfterfelijkheid, of de wijze , 
waarop onze ziel buiten het ligchaam beftaan 
en werken zal; evenwel wanneer wij aan de= 
zen overftap denken, dan vertegenwoordigen 
wij ons tevens, onze verfchijning voor eenen 

alwetenden en regtveerdigen Opperheer, die 
over ons lot beflisfchen zal. 

Deze waarheid isvan deregte betrachting aad 
doods onaf{cheidelijk. — Zij doet den mensch _ 
zijne waarde kennen. Zij doet hem zijne gee 
dachte boven het aardfche opheffen , en bij de 
overtuiging zijner broosheid en vergankelijke 
heid , zijne eeuwigheid en onvergankelijkheide 
gevoelen. — ô Dat dan deze waarheid diep 
in ons hart gegrift ware! wij zouden daardoor — 
te meer worden opgewekt, om ons niet afe 
godiesch te verflaven aan * geen ons op aarde 

dierbaar is, Wij zouden meer aan onze tog. 

komftige beftemming denken, en onze oogen _ 
gedurig wenden naar de eeuwigheid, were 

waarts wij allen heen wandelen, - Wij zouden 
meer indrukken omdragen van onze verfchijs 
ping voor den Goddelijken regterftoel, en 
het onpartijdig vonnis, dar daar over ons zal 
worden uicgefproken. — Hoe ernftig; hoe ge= 

wige 
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wigtig wordt de gedachte des doods bij deze 
herinnering! hoe noodzakelijk is het derhal= 

‚ve, dat wij denzelven ook uit dat oogpunt 
‚_ befchouwen, 

4. Eindelijk moeten wij den dood befchou= 
wen, als het einde onzer beproeving en ons 

zer voorbereiding voor ons toekomtftig lot. 
Ik erken wel , dat deze aanmerking met de 

vorige in een naauw verband ftaat, intusfchen 

verdient zij onze bijzondere overweging — 
‚De dood raapt ons ligchaam weg, en ver- 

gruist het tor ftof; die flag treft onze ziel 

| 

niet, want deze land: aan in de eeuwigheid, 
en wordt door God geöordeeld, Dit hebben 
wij gezien en deze bewustheid is van onbee 
denkelijk veel belang. Maar het is van de 
grootfte aangelegenheid bij dit alles tevens te 

‚ bedenken, dat ons lot in de eeuwigheid zal 

| Î 
‘afhangen van ons gedrag op de wereld, en 
‚ dat het zelve onherroepelijk beflist word: bij 
‚_enzen dood, 

Er is een naauw verband tusfchen dit en hee 

‚volgend leven, Het geen wij hier zaaijen, 

| 

zullen wij namaals oogsten, Wij zijn in dic 

‚_kortftondig leven geplaatst, om bereid te wors 
‚den voor het eeuwig leven, Wanneer wij 
fterven worden alle onze verrigtingen , ten 
onzen opzigte ; voorgefteld; er kan niecs 

wofs 
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worden afgedaan of bijgedaan, Alles ligt bloot 
en geopenbaard voor onzen Rigter. Onze 
gedachten , onze woorden , onze daden ‚met als 

le de omftandigheden, die daar mede gepaard 
gingen, komen in aanmerking, Naar dezele 
ve wordt het onpartijdig en onherroepelijk 
vonnis geveld, en dit wordt achtervolgd door 
eenen flaat van eeuwig geluk of ongeluk. — 

Dit, mijne medemenfchen! dit verdient 
vooral opmerking bij de regte betrachting 
des doods. — Immers is er een naauw vere 
band tusfchen ons gedrag gedurende dit kort 
en onzeker leven, en ons lot in de eeuwige 
heid, werwaarts de dood onze ziel zal heene 
leiden, hoe omzìgtig moesten wij dan niet 
zijn, om hier te waken over onze gedachte 
ten en woorden; hier niets te doen, dat wij 
ons daar zouden beklagen; hier niets te he 

ten, dat wij daar zouden wenfchen gedaan 
te hebben. — En zàl daar ons tot onveran- 
derlijk zijn , onze toeftand eeuwig geluke 
kig of ongelukkig blijven, hoe moesten wij 
dan onze dagen tellen, en fteeds daarna met 
alle onze vermogens ftreven, om bereid te 
zijn, wanneer God ons roepen zal, en in het 
uur onzer ontbinding met een gerust geweten 
op onzen levensweg te kunnen terug zien, en 
zonder dna voor onzen Rigter vere 
fchijnen, Mij 
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‚ Mij dunkt, dat het tot de regte betrachting 
des doods noodzakelijk zij, denzelven op 
zulk eene wijze te befchouwen, als wij in 

eenige bijzonderheden hebben voorgefteld, en 

ik twijfel niet, of elk mijner Lezers zal het 
gevoelen en het mij toeftemmen, 

Intusfchen wordt op deze wijze de gedachs 
te des doods aandoenelijk; ja, meer dan aans 

doenelijk. De dood, zoodanig befchouwd; 
heeft voor den redelijken mensch iets ge« 
duchts en fchrikverwekkendss De verans 
dering, die ziel en ligchaam, ja die onze 

geheele beftemming, bij het fterven on- 
dergaat, moet bij cene ernftige overweging 

noodwendig diepe indrukken in ons piche 
laten. 

| 

Elk gevoelt tevens; dat zoodanig eëne bes 
fchouwing zeer belangrijk isz is onze dood 
zeker, de tijd daarvan onzeker , en brengt 
ons dezelve met zulk eenen ontzaggeliikenì 
fchok als in eene geheel andere wereld; worde 
dan ons eeuwig geluk of ongeluk beflist; 
Ö van hoe veel aangelegenheid is het dan3 
met alle oplettenheid en belangftelling daar 
aan te denken! Trouwens; zulk eene ernftige 
befchouwing kan voor ons de heilrijkfte gee 

volgen hebben, en een uitgeftrekt nut aans 
En, gedurende den loop van ons tegefis 
ê Ca woofs 
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woordig leven, in het uur van onzen doods 
en vooral ook in de eeuwigheid, 

Ik kan niet denken, dat iets van dicalles — 

zaì worden tegengefproken door iemand, die 
aandachtig gelet heeft op het geen wij to 

hiertoe beha ndelen. — En, dierbare mede 

L 

wij vooral gevoelen, wanneer wij het ooge is 
blik zien naderen, dat ons van de wereld 

zal wegrukken, wanneer wij uit duidelij 
voorteekenen bemerken, dat de tijd om 
ontbinding nabij is. — Weinig menfchen, 
of zij hebben in ziekte of gevaren daarvan 
wel iets ondervonden, zoo dat ik met des 
meer gerustheid mij durf verlaten op uw 
algemeene toeftemming, dat de befchouwi 
des doods, zoo als wij u die hebben voo 

gefteld, van zeer veel gewigt is. 
_ Maar nu komen noodwendig deze DE 
ons voor den geest: Wat zal bij deze aandoes 
nelijke gedachten ons kunnen troosten en op= 

beuren? welken weg moeten wij in(laan, om 
in dezen overeenkomttig het gewigt der zaak 
te handelen? op welk eene wijze zullen wij 
ens bereiden voor onze aanftaande verwisfe= 

ling? op welk eene wijze al die nuttigheden 
„ be- 
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_ bereiken, die uit de overdenking des doods 
voor ons moeten voortvloeijen? 

Indien wij op niets van dit alles antwoor- 

den konnen, wat baatte ons dan de ernftige 

befchouwing des doods! ja dan zeker waar 

het beter, alle gedachten van fterven zoo 
lang mogelijk verwijderd, ten einde ons in 
onze aardfche verrigtingen en genoegens nict 

“te laren ontrusten. — De verftandigfte man- 

nen, die er weleer onder de Heidenen ge. 

weest zijn, hebben veel vruchtelooze moeite 
aangewend, om zich bij de befchouwing en 

aannadering des doods te troosten en gerust 
te ftellen, maar zij dwaalden ia % onzekere 

rond, zij bouwden op losfe gronden, want 

zij kenden den waren Godsdienst niet, De 
vijanden van hect Christendom verkeerden in 
zelfde geval. De Christelijke leer, lieve 
Lezers! de Christelijke leer, en die ook al« 
leen, bevat in zich het antwoord op alle 

uwe vragen, gelijk dit uit den inhoud mije 
ner laatfte aanmerking blijken zal, 

IV, 

Het is noodzakelijk tot de regte betrach- 
ting des doods nimmer den Godsdienst 

uit het oog te verliezen, daar -dezelpe het 
B C 3 eenig 
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eenig middel is tot onze onderrigting, Vers 
droosting en bemoediging. A 

In den diep vernederden en heilloozen t 

ftand, waarin de bedorven fterveling dos 
de zonden gebragt is, heeft God niet ver 
ten genadig te zijn. Hij heeftons in ziek 

medelijdende liefde zijnen Zoon tot ii 
land en Verlosfer gegeven, op dat wij, doe 
het vertrouwend geloof in zijne verdienfte 

vrede met onzen Rigter zouden hebben. 5 
heeft ons geleerd , hoe wij ootmoedig en 

fchuldbelijdend tor Hem, als een vergev 
Vader in Christus, moeten naderen. Hij 

heeft ons aangewezen, welken weg van bee 

keering en zedelijke verbetering wij, door 
de hulp van zijnen Geest, moeten inflaan en 
bewandelen. Hij heeft ons onderrigt, zl 
wij ons in leven en fterven, hoe wij ons 
omtrent ons tijdelijk en eeuwig welzijn ge- 

dragen moeten. Hij heeft ons door het Euan- 
gelie bekend gemaakt met onze wezenlijke 
belangen, met onze tegenwoordige en toe: 

komftige beftemming. Hij heeft ons verze- 
kerd, dat, wanneer wij van deze leer der zâ= 

ligheid een regt gebruik maken, wij ons vele 
lig op zijne Vaderlijke liefde kunnen verla- 
ten, dat Hij ons dan fteeds tot eenen groo- 

teren trap van gelukzaligheid zal opleiden, 

en 
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en in dit vertrouwen voor niets, zelfs niet 

‘voor den dood, behoeven te vreezen. 

Welaan, laat ik u breeder ontvouwen, 

welken invloed deze beminnelijke Godsdienst 

heeft op de regte betrachting des doods, 
1. De Godsdienst heeft ons, vooreerst, 

den dood in deszelfs ware gedaante, gelijk 
wij u die hebben afgeteekend, leeren kennen. 

Ja, waarde Lezers! zonder de geopenbaar- 
de leer van God zouden wij ons het fterf- 

lot der menfchen, en de indrukken, die dit 

op ons maken moet, zulke goede denkbeel- 

den niet hebben kunnen vormen. =— De on: 

dervinding heeft wel ten allen tijde aan alle 
bewoners der wereld doen zien, dat zij ze= 

ker eenmaal fterven zouden, en dat de tijd 

daarvan niet in hunne magt of in hunne be- 

rekeningftond; maar, indien wij nagaan, hoe 

zulken, die het woord van God niet heb- 

ben, zelfs de verftandigften onder hun, in 
het blinde hebben rondgerast, hoe de dood 

was in de wereld gekomen, hoe zij het fter« 

ven moesten aanmerken , en wat er na den 

dood te wachten was, dan zien wij duidee 

lijk, dar wij onze betere kennis in dezen, al« 

leen aan den waren Godsdienst verfchuldigd zijn. 
_ Alle die waarheden derhalve, die wij u tot 

hiertae hebben voorgehouden, alles wat wij 
C 4 u 
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u van derzelver gewigt en aanbelang gezegd 
hebben, hebben wij aan onze heilige Gods 

dienst=-leer te danken, en daarom is dezelve 

zoo onaffcheidelijk van de regte geer 
des doods, 

2. De Godsdienst: heeft ons, durend 

in ftaac gefteld , om aan den dood zonder 
angstvallige ontroering te kunnen denken. 

Vergunt mij, mijne Mede-christenen! uy 
bij dit gewigtig ftuk, de verfchillende aam 

merkingen te herinneren , die wij over den 

dood gemaakt hebben, en wij zullen zien, 

welk eenen vertroostenden invloed op dit 
alles de Godsdienst heeft voor hun, die na 
deszeifs lesfen leven. 

> Wij moeten eenmaal fterven. Bedroevend 
en vernederend denkbeeld! — Maar hoe zeer 

wordt het treurige hiervan gematigd, nu de 

zalige leer, die wij belijden, hare betracht 
ters op goede gronden verzekert, dat onze 
ziel onfterflijk iss dat wij, ook na de ont- 

binding van ons ligchaam, als redelijke wes 
zens blijven beftaan en blijven voortleven, 

en dat wij alleen eene aanmerkelijke verane 

dering ondergaan in onze betrekkingen en 

in de wijze van ons beftaan. — Het fteunt 

niet op bloote gisfingen of losfe gronden, 
het geen wij in onze vorige aanmerkingen, 

aans 
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gangaande eene toekomftige beftemming ge. 

zegd hebben, neen, wij hebben hieromtrent 

van Gods wege de duidelijkfte onderrigtin= 

gen ontvangen. 

De tijd van ons leven is kort en onzeker. — 

Maar hangt deze bepaling af van een bloot 

toeval, of van menfchelijke willekeur? Neen, 

Jefus troostvolle leer geeft ons hiervan edeler 
begrippen. — De groote Beftuurder der we- 

reld beftuurt ook ons leven, en onze lotge- 

vallen; Hij heeft onzen adem in zijne hand; 

zonder zijne toelating zal de dood geene magt 
over ons hebben; Hij heeft met Goddelijke 

_ wijsheid en vaderlijke goedheid bepaald en 

berekend, hoe lang het nuttig zij, dat wij op 

aarde leven zullen; wanneer wij Hem overe 

eenkomftig zijnen wil en zijn voorfchrift die- 
nen, dan kunnen wij met kinderlijk vertrou- 

wen alle vreesachtige bezorgdheid afleggen, 

en in zijne wijze fchikking berusten, 

De dood is een gevolg der zonden. Deze 
herinnering moet altijd de gedachte des doods 

bitter maken. — Maar hoe wordt ’% bittere 

hiervan gematigd, wanneer wij zien, wat one 

ze Godsdienst hieromtrent leert aan zijne be- 

trachters. — Immers, mijne Medechristenen ! 

die leert ons, dat Jefus, onze dierbare Hei- 

Jand , door zijn lijden en fterven, den dood 

C 5 ia 
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in zoo ver heeft te niete gedaan, dat wij dens 
zelven niet meer als eene ftraf behoeven aans 
temerken , maar flechts als eenen zekeren 
moeijelijken doorgang naar den zaligen he= 
mel, welke niet geheel kon worden weggên 

nomen, zonder het geluk en de rust van het 
gantfche menschdom te verwoesten, — De 

dood is dan voor Jefus vrienden geen vijand, 

maar een leidsman naar betere gewesten, 200 

dat zij met Paulus kunnen juichen: doon 
waar is uw prikkel! 

Door den dood ondergaat ons ligchaam 
eene diepe vernedering; het wordt door de 
ziel verlaten, en overgegeven aan de verrote 
ting, Dirakelig oogenblik zien wij allen te 
gemoet, en bij de herinnering daarvan zou 

eene angstvallige rilling ons aangrijpen, in= 
dien ook in dit opzigt de heilvolle leer van 

het Euangelie ons niet vertroostte en niet 

bemoedigde, 

Ik erken wel, dat de verbreking van dem 
band tusfchen ziel en ligchaam niet zoo vele 
fmerten veroorzaakt , als men fomtijds wel 

zou denken , daar ftervernden veel van hua 

gevoel en bewustheid verloren hebben, Ík 
erken wel, dat de bezwaren van een ziekelijk 

leven, en van eenen fukkelenden ouderdom; 

veeltijds grooter zijn dan die der ontbinding» 
Ik 
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Ik erken wel, dat men foortgelijke redenen 
kan bijbrengen, om de angstvallige vrees voor 
de flooping des ligchaams te matigen 5; wij 

behoeven ze ook niet geheel te verwerpens 

maar, indien wij wijders niets ter opbeuring 

hadden, zouden wij dan niet het gebrekkige 
van deze troostgronden bemerken? Ímmers ja! 
Nu, mijne vrienden! hierin voorziet de zalige 

leer, die wij van God hebben ontvangen, 

Zij belooft eenen bijzonderen bijftand, wan= 

neer wij dien het meest noodig hebben; zij 

boezemt ons een ftil vertrouwen in op de 

vertroostende genade van den Vader der 
barmhartigheid, en van eenen medelijdenden 
Hoogenpriester , die bij ondervinding weet, 
hoe fmertelijk het fterven valt, zoodat wij 

jn het vooruitzigt hiervan kunnen betuigen, 

in het dal der fchaduwen des doods zal ik 

geen kwaad vreezen. 
Deze leer doet ons den aardíchen tabernas 

kel afleggen in de gegronde verwachting, dat 

zijn val de ziel niet zal befchadigen, en dat 

wij in deszelfs plaats eene heerlijker woon- 
ftede ontvangen zullen. Ja het graf, waarin 

ons tegenwoordig ligchaam verrot, zal de 

‚baarmoeder zijn, waaruit een voortreffelijker 

ligchaam zal te voorfchijn komen. 

‚ Deze leer wijst ons op het voorbeeld van 

Je- 
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Jefus, en voorts op eene geheele wolke val 

voorbeelden , die, door deze hope gefterkt, 

de worfteling met de fterfelijkheid en den 

fchok der ontbinding met een ecc 
kloekmoedig hart te gemoet zagen. Trou 
wens, zou zulk een croostvolle Godsdienst ie 

niet vermogen, daar zoo vele driften onzer 
‘natuur , eerzucht, hoogmoed, liefde en diere 

gelijke, de vreeze des doods meenigmaal_ in 

eene groote mate hebben weten te ov’ 
a 

winnen. 

Zoo ontroerend dan de zeik is, dae 

wij eens tot flof zullen wederkeeren, zoo bes 

moedigend is de vertroosting, die hierbij het 

Christendom oplevert, 

De dood is, wijders, voor ons eene over: 

gang in eene onherroepelijke eeuwigheid, — 

De geopenbaarde leer van God doet ons den- 

zelven, gelijk wij zagen, als zoodanig ken» 

pen, Hier worden wij niet alleen weggerukt 

van alles wat ons dierbaar is, maar onze zi 

gaat over in de andere wereld en verfchijn 

voor God onzen Rigter. 

Ook in dit opzigt vinden wij troost in on. 

zen Godsdienst. Onze verfchijning voor den 

grooten Opperheer, en de verantwoording, 

die wij weten, dat wij aan Hem van ons ge- 

drag, op aarde zullen moeten afleggen, boe- 

Zee 
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‘Semen ons vrees in voor den dood, De be- 

‘‘wustheid, dat wij braaf en deugdzaam geleefd 
‚hebben, verfchaft ons wel eenige kalmte, 
‘doch, daar ons geweten ons echter ven vele 
‚_verkeerdheden befchuldigt „ zoo worden wij 
bij erofliger nadenken angstvallig, om tot 
‚ genen alwetenden en heiligen Rigter te nade- 

ren. En hoe zal dit geweten dan wel niet 

Kloppen in de ure des doods! — Ongeluk- 
_kige Heiden! die eenige bewustheid van coe= 

_komftige vergelding in uw binnenfte draagt, 
maar hierin de ware troostgronden misc! 

Gelukkig wij, mijne Mede-christenen! dat 

wij, bij deze ontroerende gedachte des doods, 

_Jefus Euangelie kunnen openflaan ! Indien wij 

ons waardig dat Euangelie gedragen, dan 

mogen wij den grooten God en Rigter bee 

fchouwen, als den barmhartigften Vader, die 

onze fchuld heeft uitgewischt, en met onze 

gebreken geduld heeft. Dan mogen wij door 
het geloof ons oog op Jefus vestigen, on- 

zen Heiland en Zaligmaker, die volkomen 

betaald, en alle geregrigheid voor ons vol- 

bragt heeft, zoodat wij, uit kracht van zijne 

verdienften, zoo vrijmoedig tot den Godde- 

lijken Rigrerftoel kunnen gaan, als of wij 

nooit zonden gedaan hadden, 
Vreeslijk moog derhalve, bij het gezigt 

Î on- 
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onzer zondenfchuld, de gedachte des doods ef 
der eeuwigheid wezen, dit fluit de vreeze 

buiten; Jefus zal daar wezen, én die nam 
onze ftraffchuld over. Door Hem hebber 
wij vrede met God, en er is voor ons geen 

verdoemenis, Niet alleen geen verdoemes 

nis, maar integendeel worden aah ons vere 
leend de heerlijkfte uitzigten; die al het ves 
lies van het aardfche rijkelijk vergoedens 

Ontneemt de dood ons voorregten , gefioes 
gens en vrienden, die wij op aarde hadden, de 
eeuwigheid geeft ons volmaakter vrienden; 
genoegens, en voorregten in derzelver plaatse 
Wij komen als uit eene woestenij in eenen 
lusthof; eene gelukzaligheid wacht ons, uits 

nemender dan wij ze bedenken of befchrijven 
kunnen. Hierop kunnen wij uit kracht van 

Gods onfeilbare beloften zeker ftaat makers 
Hoe onontbeerlijk is derhalve onze Godse 

dienst bij de befchouwing van den doods 
als eene verhuizing uic den tijd in de eeus 
wigheid. | 

Eindelijk zagen wij, dat wij bij de regte 
betrachting des doods ons herinneren moetens 
dat bij ons fterfuur ons eeuwig geluk of on= 
geluk onveranderlijk beflist wordt. — Gods 
woord geeft ons hieromtrent een zeker en ons 
en naa berigte 

welk 
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„Welk een voorregt, dat wij met zulke 
naauwkeurige en heilzame onderrigtingen om- 
trent het verband tusfchen dit en het volgend 
leven begunstigd zijn! — Welk een troost; 

dat wij te doen hebben met eenen God, die 

regtveerdig oordeelt, en die ons rekenfchap 
zal afvorderen naar de mate der gaven, die 

Hij ons gefchonken hadt, en naar mate der 
gelegenheid, die wij op aarde hadden genoten, 

om ons voortebereiden voor de eeuwigheid? 
Welk eene geduchte waarfchuwing, ja, 

voor den vriend der zonden „ dat er na dea 

dood geen tijd van verbetering meer zijn zal; 
Een hij daar zal wegdragen, naar het geen hij 
hier gedaan heeft; maar welk eene aangena- 

me herinnering tevens voor den vriend van 
God, dat er dan een einde zijn zal aan zijn 
tegenwoordig lijden, een einde aan den ftrijd 
tegen zijne verdorvenheid en alle verleidingen 
tot zonden, een einde aan al zijn gebrek, 
Heeft hij hier geleefd voor den hemel, dan 
kan hij ftaat maken, dat hij ook bij zijn fter- 
ven ín den hemel zal aanlanden, en zijn ge- 

dukftaat zoo onveranderlijk zijn zal, als Ged 
zelf, 

__ Alle deze onderrigtingen zijn wij aan den 

Godsdienst verfchuldigd, hoe onaffcheidelijk 
is die dan van de regte betrachting des doods, 

Pp 3 Eene 
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3. Eene derde bijzonderheid zal dit nog nds 
der bevestigen: De Godsdienst heeft ons gee 

leerd, hoedanig ons beftaan moet wezen, zule 

len wij op de regte wijs omtrent onzen dood 
verkeeren, en bij deszelfs befchouwing de op= 

genoemde vertroostingen ondervinden. 

Wij hebben gezien , waarde Lezers! dag 

wij alleen door de leer der Openbaring zijn in 
ftaat gefteld, om ons goede begrippen van 

onzen dood te vormen, — Daaraan alleen heb= 
ben wij het ook te danken, dat wij zulke 
nuttige lesfen uit de overdenking des doods 
hebben kunnen afleiden, met betrekking tot 
ons tegenwoordig leven, en onze toekomftige 

beftemming. — Vervolgens heb ik u duides 
lijk genoeg getoond, welke troostbronnen bij 
de aandoenelijke overdenking onzer fterfee 
lijkheid de Godsdient opent, troostbronnen 

zoo overvloedig en zoo onbedriegelijk, dat 

wij in alle gevallen daarin de noodige fterkre 
en verkwikking zullen vinden. — Dit alleen 
moet ik dan nog herinneren, dat de Godsdienst 

ons den weg aanwijst, om al dat nut en dien 
troost met de daad te bereiken, en deelachtig 
te worden, 

Indien wij de lesfen en de vertroostingen 
van het Christendom weten , maar ze ftout 

durven verachten of in den wind flaan, dan 
fpreeke 
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fpreekt het van zelven, dat wij den heilzamen 
invloed daarvan niet kunnen ondervinden. 

Maar is het voor den zondigen fterveling niet 
onmogelijken ten eenemaal buiten hope, dien 
weg van regte doodsberrachting te bewandelen, 
en op denzelven die vertroostende bronven te 

vinden? — Neen, mijne Medemenfchen ! indien 
wij flechts bet geleide van den Godsdienst vol= 
gen, dan zullen wij hieraan niet wanhopen. — 

Immers: wanneer wij gevoelen, dat wij 
krachtige fpoorflagen noodig hebben, om te 

ftreven naar zulk eene Christelijke gezind- 
heid; wij vinden in de leer der zaligheid less 
fen, vermaniogen, beloften, bedreigingen, ja 

allen mogelijken aandrang tot elke betamelijke 
deugd, die uit de regte befchouwing des doods 
voortvloeit, — Ontwaren wij , niettegenftaande 

onze redelijke overtuiging, onoverkomelijs 

ken tegenftand onzer bedorven natuur; God 
verzekert, dat Hij op ons gebed ons helpen, 
bewaren, verfterken, ja door zijnen Geest 

een geheel beter hart geven zal, — Berekenen 

wij , dat echter onze misflagen veelvuldig 

zullen blijven, en dat het buiten uitzigt is, 

om in allen deele getrouw te worden aan on. 

zen pligt; het Euangelie vergewist ons van 

het medelijden des hemelfcheun Vaders, van 
de bemiddeling en voorfpraak van Jefus, van 

Ee D de 
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de heilrijke vruchten, die uit de beoefen 
van elke deugd zullen voortkomen, zoo 
wij ook door dit bezwaar niet moeten wor: 

den afgefchrikt, $ 
De Godsdienst derhalven wijst ons overal. 

den weg, laac ons nimmer verlegen. $ 
indien wij aan al het bovengemelde bea 

woorden, hoedanig zal dan, waarde Lez 
ons beftaan zijn? — Laat ik u dit met weie 
nige trekken toonen, en u de beeltenis van 

zulk eenen Christen doen zien, = Ô Dat 
wij er veel naar geleken, en er met Gods 
hulp naar ftreefden, om er aan gelijkforg 
te worden. 

Zulk een Christen kent den dood, zonder 
dien te vrezen, — Er zijn menfchen , die den 
naam van Christenen niet verdienen, en ech= 

ter den dood niet vrezen, die, of door hele 

denmoed, of door ongeloof, of diergelijke 
beginzelen deze vrees fchijnen overwonnen 
te hebben; maar zij kennen den dood niets 
zij befeffen niet, hoe gewigtig, hoe 'ontzag* 
gelijk het fterven is zonder de vertroostingen 
des Christendoms, 

Er zijn menfchen, die db dood kennen, 

doch zij beven er voor, om dat zij onkun- 
dig zijn van den invloed, dien de Godsdienst 

op de befchouwing des doods heeft, of omdat 
hun 
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hun geweten zegt, dat zij aan de lesfen van 
dien Godsdienst niet beantwoorden. 

Maar de Christen kent den dood, befchouwt 

hem uit dat gewigtig oogpunt; waaruit wij 
u dien in eenige bijzonderheden hebben voor« 
gefteld; intusfchen zijne geloovige omhelzing 
van het Euangelie;, en de beoefening van des= 
zelfs voorfchrifcen, hebben hem boven eene 

_angstvallige vrees voor den dood verheven, 
Zulk een Christen achet dit leven niet ges 

ring, maar is er ook niet aan verflaafd, — 
Hij is zoo ver verwijderd van eene ijdele 
foekeloosheid, of ontevredene verdrietelijks 

heid, als van eene flaaffche gehechtheid aan 

aatrdfche genietingen. Zijn verblijf op aarde 

is in zijne oogen een voorregt, éen gefchenk 

van God, dat hij in waarde houdt; en door 

alle geoorloofde middelen zoekt te verlen- 
gen, om voor zich zelven en anderen daars 

van een nuttig gebruik te maken; maar deze 
begeerte is onderworpen aan edeler begin- 
zels, wanneer de Goddelijke Voorzienigheid 
hem roept, om zijn leven op te offefen; 
wanneer de dood hem op Gods bevel nabij 
treedt, dan beurt hij zich op in zijn geloof; 

en laac het aardfche los met een bereidwil- 

lig hart. 
Zulk een Christen leeft zoo; dat kij altijd 

D 2 bee 
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bereid is te flerven. — Ons leven moest eene 

gedurige voorbereiding zijn voor den dood. 
Niet, gelijk wij u reeds gezegd hebben, dat 

wij ons, onder alle onze verrigtingen, door — 

angstvallige doodsgedachten moesten laten nee 

derflaan, maar dat wij zorgen, dat dezelve 

ons niet onbereid overvalle, 

Dit is het beftaan van den regten betrache — 

ter des doods. Door den Godsdienst ondere 

rigt, in welk een naauw verband zijn tegen« 
woordig leven, zijn fterven, en zijn toekome 
ftig lot in de eeuwigheid met elkander ftaan, 

zoekt hij door een vertrouwend geloof in de 
verdienften van den Zaligmaker en door de 
beoefening van alle Christelijke deugden rijp 
te worden voor den hemel, om bij de ge= 
dachte aan zijne verwisfeling zich te kunnen 
opbeuren met Gods genadige toezeggingen, 

en, wanneer de doed hem overvalt, daarin 

rust en fterkte voor zijn hart te vinden, 

Zulk een Christen eindelijk maakt gebruik 
van elke gepaste gelegenheid, om meer op 

zettelijk aan zijnen dood te denken, | 
Ons bedriegelijk hart loopt ligtelijk gee 

vaar vele geliefkoosde verkeerdheden over het 
hoofd te zien, en zich op losfe gronden ge- 
rustte tellen, Deze overtuiging doet iemand, _ 
die zijn waar geluk ter harte neemt, zom- 

tijds 
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tijds opzettelijk aan zijven dood denken, 

“waartoe hem dikweif genoeg aanleiding ge- 

geven wordt. Zulk eene gezette en erníti- 

ge overweging doet hem de verborgen fchuil- 
koeken van zijn harc doorloopen, maakt hem 

eenigermate gemeenzaam met den dood, en 

gemeenzaam tevens met den heilzamen en 

vertroostenden invloed van den Godsdienst. 

Kn 

DERDE AFDEELING. 

Ziet daar, mijne Medemen(chen! op welk 
eene wijze bij elk onzer de betrachting das 

_ doods moest zijn ingerigt. Beklagelijk is hac 
voorzeker, dat dít niet bij elk oazer plaats 

heeft, ja dat er zoo weinigen gevonden wor= 
den, die zich hierop met eenigen ernst toa 

leggen; vergunt mij, deze laactte Afdeeling te 
befteden, om u daartoe optewekken. 

Kk 

Het is niet genoeg eene oppervlakkige overe 
tuiging omtedragen van onze fterflijkheid en 

broosheid, indien dezelve geen invloed heeft 

op ons beftaan en gedrag, en wij nooit met 
D 3 gee 
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gezetten ernst aan onze verpligting in dezen 

denken, — Het is niet genoeg te erkennen, 

dat wij in de ure des doods de vertroostia= 
gen van den Godsdienst noodig hebben, in» 
dien de erkentenis daarvan ons niet tot een 

Godvruchtig leven opwekt. 
Kunt gij iets met grond tegenfpreken van 

alles, wat ik u omtrent de betrachting deg 

doods gezegd heb? weer gij beter middel om 
gerust uw fterflot te kunnen afwachten, dan 
het geen de heilvolle leer van eenen geftore 
ven Jefus ons aan de hand geeft? Neen zes 

ker, dit kunt gij nimmer. Wel nu, indien 
gij dan eenigen prijs ftelt op goeden raad, 

indien gij nw eigen welzijn lief hebt, zoa 
maakt een nuttig gebruik van geen wij u 
hebben voorgefteld, 

IL 

Overvloedige drangredenen zijn er, die w 
daarcoe moeten aanfporen; laat ik er eenige 

bij elkanderen zamelen, en ze met weinige 
woorden voor u bloot leggen. « 

1. Waarom gaan velen zoo geheel verkeerd 
omtrend hunnen dood tewerk? == Ik heb ude 
voornaamfte redenen daarvan in % begin dezer 

Verhandeling opgeteld : Slaaffche gehechtheid 

aan 
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aan de wereld, af keer van ernftige gedach- 
ten en diergelijke. — Maar nu bid ik u, is 

dit verftandig gehandeld? Is het voor eenen 
_redelijken mensch niet fchandelijk, dat hij 

zich, door zulke onbetamelijke neigingen, 
laat terug houden van de behartigirg zijner 
wezenlijke belangen? Zult gij er ooit uw voor- 
deel bij vinden, dat gij zoo uw ziel en lig- 

chaam verflaafd aan nietige fchijngoederen? 
Zult gij ooit de gevolgen kunnen ontvlieden, 

van uwe ligtzinnigheid en indrukkeloosheid? 
Neen, lieve Menfchen! indien gij zoo 

blijft voedzel geven aan uwe verdorvenheid, 

gij zult hect u eenmaal jammerlijk beklagen, 

Wanneer gij flechts een oogenblik ernftig wile 
denken, dan kan het niet in uwe gedachten ko= 

men , dit tegentefpreken. Derhalve, de oore 

zaken zelve van uw ongevoelig beftaan ome 

trent uwen dood, zijn volgens uw eigen be- 
kentenis zoo onbetamelijk en gevaarlijk, dat 
gij daardoor moest worden opgewekt, om 
er niet langer gehoor aan te geven, maar u 

op eene regte betrachting des doods toere- 
leggen. 

eo. Daarenboven, gij zoudt daardoor uw 
geluk op deze wereld bevorderen. — Al 
kon ik u alleen aantoonen, dat gij er in den 

dood en in de eeuwigheid gelukkiger door 
D4 zoude 
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zoudt worden, dan moest dit voor den redes 

lijken mensch genoeg zijn, om hem overtes 
halen. Maar, daar gij meer prijs fchijnt te 

ftellen op uw geluk in dit kort en onzeker 

leven, zoo moest dit ten minften u treffen, 
dat gij, gedurende uw verblijf op deze aars 
de, veel gelukkiger zoudt zijn meteene ruse 

tige betrachting des doads. Ik zal u dit mee 
eenige weinige trekken toonen. b 

De regte betrachting des doods wil u wat 
meer losmaken van het aardfche ; maar zult 

gij gelukkiger zijn, wanneer gij u daaraan 

verflaaft, en telkens door deszelfs nietigheid 

en vergankelijkheid u ziet bedriegen en te 

leur flellen ?— De regte betrachting, des doods 

wil uleeren, zonder angftige vrees aan uw 
fterfuur te denken; maar zult gij gelukkiger 

Zijn, indien gij bij elke ongefteldheid, bij 

elk gevaar, bij elke lijkftatie inkrimpt van 

vreeze tegen het oogenblik , waarin men u 

zal wegdragen, of, * geen nog erger is, 

“ gevoel daarvan weet te overwinnen , en 

krachteloos te maken? — De regte betrach= 

ting des doods wil v bereiden voor eene za= 

lige onfterfelijkheid; maar zult gij gelukkie 
ger zijn, indien gij er niet, zonder dat u 

den moed ontzinkt , aan denken kunt, dat er 

cene vergelding en eene eeuwigheid zijn zal, — 

Ik 
_ 
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Ik behoef deze tegenftelling ntet verder voorte 
tezetten , ik vertrouw , dat de onbedachte 
zaamfte zelfs wel zoo veel redelijk gevoel 
zal bezitten, om de kracht dezer drangreden 
te bemerken, 

3. Gij doet, ten derde, indien gij de regre 
betrachting des doods verwaarloost, daar« 
door den heerlijken Godsdienst, dien gij bee 

lijdt, fchande aan. 

Beklagelijk is de toeftand van den mensch , 

die geen kennis draagt van de leer der zalig= 
heid; Hij is zonder God, zonder hoop, zon- 

der uitzigt in de wereld. Beklagelijk vooral 
__wordt zijn toeftand bij zijn fterven, daar hij 

onkundig is, welk lot hem te wachten ftaat, 

en niet weet , werwaards hij zich in deze 

bange oogenblikken wenden zal, 
Eeuwige erkentenis zijn wij derhalve aan 

God verfchuldigd, dat wij met de ware leer 

der zaligheid zijn bevoorregt, die ons den 
eenigen troost in leven en fterven aan de 

hand geeft. Maar, indien wij nu naar dezen 
troost niet omzien ; indien wij even zoo voor 

den dood vreezen als zulken, die geen kope 

hebben; of indien wij op zoodanig eene wijze 

omtrent de belangen onzer onfterfelijke ziel 
te werk gaan, dat wij uit de leer des Chris- 
tendoms geen het minfte nut wegdragen ; Ò wat 

D 5 baac 
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baat het ons dan, dat wij met zulk eene ver. 

lichtende en vertroostende leer bevoorregt 
zijn! welk een fchande doen wij dan onzen 
Godsdienst aan, welks heilzamen invloed wij 
verfmaden ! en hoe ondankbaar gedragen wij 
ons jegens onzen Goddelijken Weldoener, die 
in de algemeene ellende der ftervelingen, 
zuechtende onder de heerfchappij des doods, 
ens beftraald heeft met ’% licht der Openbae 

ring. 

4. Laat ik u voorts doen opmerken, dat 

de regte betrachting des doods in het naauwst 
verband ftaat met de geheele uitwerking on= 
zer zaligheid. De pligten, die met deze bez 

trachting onaffcheidelijk verbonden zijn, zija 
op zich zelven betamelijk, en tot de bevor= 

dering van ons eeuwig welzijn volftrekt nood- — 
zakelijk, Het is ten eenemaal onmogelijk, 
dat iemand op vergeving van zonden, en op 

eene toekomftige zaligheid op goede gronden 

kan hopen, of daaromtrent met belangttelling 

werkzaam zijn, indien hij de vermaningen in 

den wind laat, die wij hem omtrent de regte 
betrachting des doods gegeven hebben. Het 
is onmogelijk , dat iemand Christelijke ver- 

troosting bij zijn fterven kan fmaken, indien 

bij niet in zijn leven geleerd heeft, wél te 

fterven. 
5. Ein= 
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5. Eindelijk moet ik u nog iets herinneren, 

het geen ik boven reeds met een woord te 
pas bragt, te weten: det wij over den dood 
piet moeten oordeelen , zoo als wij daarom- 

trent verkeeren in dagen van gezondheid en 

voorfpoed; de verftrooijingen zijn dan zoo 

menigvuldig , en de befchouwing gefchiedt 
zoo oppervlakkig, dat wij ons zelven ligte= 

lijk gerustftellen, Maar, wanneer wij het nade- 

ren van den dood aan ons verzwakkend lig= 

chaam beginnen te bemerken ; wanneer wij aan 

onze eigene overdenkingen overgelaten, en 

door de bemoeijingen van dit leven niet meer 

afgetrokken of verblind worden ; o dan befchou- 

wen wij ons vorig gedrag, onze verhuizing 

uit de wereld, en de naderende eeuwigheid 

uit een geheel ander oogpunt, dan te voren, 
De rijke, de eerzuchtige, de wraakgierige, 

elk ziet zijne dwaasheid, zijn zelfbedrog. — 

Dat dan uw tegenwoordig gevoel u niet mis- 

leide, maar laat het vooruitzigt, hoe gij te 

moede zult zijn in de ure van uwen dood, 

u tot deszelfs regre betrachting opwekken. 

ITIL 

God geve, dat elk het fchandelijke en na- 

deelige der verwaarloozing eener Christelij- 
ke 
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ke doodsbertrachting gevoele, dat elk het gee 
wigt der opgenoemde drangredenen befeffe, 
en wij allen het groot belang der zaak ter 

harte nemen! Het verzuim in dezen is een _ 

algemeen gebrek onder de menfchen, en 

fleept de fchadelijkfte gevolgen na zich. Elk 
erkent dit, en weinigen handelen overeen» 

komftig deze erkentenis. Men vleic zich, 
dat deertoe nog gelegene tijd genoeg zijn zal, 

De jongeling, de man, de grijsaard zelfs, 

verfchuift de gedachte des doods in de ijdele 
hoop van nog eenige jaaren levens. Zoo leeft 
men van den eenen dag op den anderen, en 

ftort zoms onverwacht en onbereid in het 

graf. — Ach, hoe ontzaggelijk is deze ge 

dachte! Boven alle verbeelding verfchrikkes 
lijk is de toeftand van den mensch, die , met 
het klamme doods-zweet bedekt, in het 

droevig gelaat zijner vrienden, zijn naderend 

fterfuur leest, en niet weet, waar hij rust 
zal zoeken voor de verwijtingen van zijn ge= 
weten! Te laat, te laat beklaagt ‚hij zich, 
dat hij niet vroeger aan zijn einde gedacht, 
en zich voor den overftap in de eeuwigheid 
bereid heeft; in het midden der angften blaast 
hij meenigmaal den adem uit, en wordt te 
niet van verfchrikkingen. 

Lieve Lezers! hebt gij nimmer zulk er 
ven 
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ven bijgewoond, dan zal ten minften de vers ' 
beelding daarvan genoeg zijn, om uw hart 

_ te ontroeren. — En gelooft mij, dit wordt 
eenmaal in een minder of meerder trap bet 
deel van allen, die de noodzakelijkheid eener 
regte doodsbetrachting erkennen , maar ze ligte 

_Zinnig verdartelen of uicftellen. Gelooft mij, 
alle troost en lafenis valt dan weg. Zelfs de 

lesfen en vertroostingen van den Godsdienst 

_ hebben dan meestal weinig uitwerking. De 
ziekte van het ligchaam belemmert de ziel in 

hare overdenkingen; de noodige bedaardheid 

ontbreekt; de opwellingen van het geweren 
zijn te hevig, om eenen droppel vertroose 

ting binnen te laren; en de tijd tot waarach- 
_ tige verbetering fchijnct verloopen. 

___Ik erken wel, dat vele dezer menfchen zone 
der die hevige aandoeningen {terven, maar , in= 

dien wij als Christenen {preken zullen, is 

dit gelukkiger voor hun? Er komt immers 

eene vergeldende eeuwigheid na dic korcfton= 
dig leven, en zou het dan verkiefelijk zijn, 
zoo ongevoelig te fterven, als men geleefd 

heeft? Vertegenwoordigen wij ons het lot 
der zulken, die dus hunnen proeftijd op aar. 

de hebben verwaarloosd, wanneer zij voor 

den Rigterftoel van God ftaan, en zich in 

de eeuwige duisternis eindeloos hunne dwaase 
heid 
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heid beklagen, dan beeft hier over ons hartef 
En dan, dit weet gij, dit gelooft gij immers 
is alle berouw te laat en vruchteloos, en de 

weg tot ontkoming afgefneden, 

Gelijk dan alle aken van de betrachting 

des doods gevaarlijk en flecht is, zoo is 
vooral het fterfbed geheel ongefchikt, om 
dan eerst deze betrachting te beginnen. Mij 

dunkt, die hier aan twijfelt, moet geen het 

minst gevoel hebben van het gewigt onzef 
eeuwige beftemming; moet geheel en al ornis 

kundig zijn omtrent den grooten inhoud van 
het Euangelie, en den waen aard der regte 

_ doodsberrachting ; moet nimmer aan het zieke 

of fterf bed van anderen hebben geftaan. Ook _ 
leveren de voorbeelden van zulken, die van 

voor de poorten der eeuwigheid zijn terug- 
geroepen, te dikwerf de f{prekendfte bewijs 

zen op, hoe weinig men op de teekenen van 

berouw en verbetering rekenen kan. Zij 
zelfs, die dan met vrucht de regte betrach= 

ting des doods begonnen, beklagen zich ners _ 

gens meer over, dan over hunnen verwaat= 

loosden leeftijd. 

Het is van belang; dat wij ons die herin= 
neren, want dit gevaarlijk uitftel maakt ve= 

len onbedachtzaam en zorgeloos, en zet eene 

wijde deur open tot een indrukkeloos leven , 

en 
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en fchandelijke beleediging van Gods ontfer- 

mende genade in Christus. Het is van be- 
lang, dat wij ons dit thans herinneren, want 
rondom het bed der ftervenden, weêrhoudt 

ons het menfchelijk medelijden deze waar- 

fchouwingen in derzelver kracht voorteftellen. 
Welaan, Lezers! dat wij ons zelven dan 

niet misleiden, en ons niet laten wegflepen 

door den ftroom der zorgloosheid, maar op 
eene Christelijke wijze aan de regte betrache 

“ting van onzen dood denken. Voor niemand 
zal deze vermaning ongepast zijn, zelfs niet 

voor zulken, die daaromtrent betamelijke in- 

drukken omdragen, daar de beste, ook in 

dit opzigt, nog veel in zich te verbeteren 
_ zal vinden. 

IV, 

Betamelijk, ja, is de voorgeftelde pligt, 
denke gij misfchien, maar moeijelijk tevens. — 
Dit ontken ik niets maar niemand late zich 

daardoor affchrikken; door een ijverig ge- 

bruik maken der noodige hulpmiddelen, zul- 

len wij dit moeijelijke te boven komen. Laat 

ik u eenige meer voorname hulpmiddelen 
herinneren, 

1. Denkt veel aan uwe eeuwige beftente 
ming 
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ming. — Niets ftrekt den redelijken mensch 
meer tot fchande, dan dat hij zoo leeft, als 

of hij alleen voor deze aarde, en niet voor 

eene naderende eeuwigheid gefchapen waar, 
Eene ernftig befchouwing , dat die les 

ven eene voorbereiding is voor onze eeuwie 
ge beftemming waarin de dood ons overs — 
brengt, kan van den uitgeftrektften invloed 
zijn op ons hart en gedrag. — Dat deze ge- 
dachte dan fteeds bij ons levendig zij! dat 
wij toch zorgen genoegzaam bekend te zijn 
met het groote oogmerk, waartoe God ons 

geroepen heeft, en deze bewustheid onder 
al ons doen en laten beflendig bij ons omte= 
dragen. 

De degelijkfche ondervinding der ondere 
maanfche vergankelijkheid en de broosheid 
van de menfchen; het lezen van Gods 

Woord; het bijwoonen van den openbaren 

Godsdienst; het wel befteden van den Rust- 

dag ter behartiging onzer eeuwige belangen ; 

het verkeer met brave menfchen; dit een en 

ander zal ons aanleiding en gelegenheid ge= 
noeg verfchaffen, om dezen gewigtigen raad, 
die zoo veel invloed heeft op de regte bee 

‚ trachting des doods, ten uitvoer te brengen. 
Ja dat wij elken dag, elken morgen en el- 

ken avond, ten minften eenige oogenblik. 
ken 
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ken van onze tijdelijke bezigheden befpaar- 
den, om meer gezet er aan te denken, dac 
wij gefchapen zijn voor eene eeuwigheid, en 

ens voor dezelve bereiden moeten, Daardoor 
zou die al te groote zorgvuldigheid voor het 
aard{che, die fchadelijke verftrooijing van 

ernftige gedachten door het ondermaanfche, 
en vele andere verkeerdheden, die wij onder 

de redenen van de indrukkeloosheid der men- 

fchen omtrent hunnen dood hebben opge- 
teld, worden te keer gegaan. 

2, Laat de Godsdienst u na aan * hart lig- 

gen. — Deze raad is mer den vorigen zoo 
pnaauw verbonden, dat men den eerften niet 

kan opvolgen, zoo men ook dezen niet op- 
volgt. 

Buiten de Christelijke leer, dit zult gij 
mij wel toeftemmen, is er geene hope des 
eeuwigen levens, Daardoor hebben wij on 
ze beftemming en ’t oogmerk onzer fchepping 

regt leeren befchouwen; daardoor hebben wij 
den waarachtigen leeren kennen, en Jefus 
zijnen Zoon, onzen Heiland; daardoor weten 
wijden weg, om vergeving onzer zonden te 

Erlangen, en eene eeuwige zaligheid deelach= 

tig te worden. — Ik heb a dit reeds doen 
_ opmerken; ik vertrouw, dat gij hieraan niet 

twijfelt, maar moet het echter bij deze ge- 
| E le. 
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legenheid herhalen, om u toch diep inteprene 

ten, hoe veel invloed de Godsdienst heeft 
op de regte betrachting des doods, = De 
kennis en beoefening daar van is het beste 
middel, om te beantwoorden aan het geen 

wij u over deze betrachting hebben voorges 
fteld, 

Zoekt dan, bid ik u, meer bekend te wore 

den met de heilvolle leer van het Euangelie „ 
en dezelve te befchouwen als eenen regel van 

“uw leven, en alseene bron van uwen troost, == 
Er worden zoo vele loffelijke pogingen aan: 
gewend, om mingeoefenden in de gelegen 

heid te ftellen, om naar hunne vatbaarheid 

onderrigting te krijgen omtrend alles, wat 

hunne wezenlijke belangen raakt; maakt dan 

daarvan ijverig gebruik, bedenkende, hoe na- 

deelig de gevolgen zijn van onkunde in de 
leer der zaligheid, Indien gij goede begrip= 
pen van uwen Godsdienst zoekt te erlangen , 
zoo wordt daardoor u telkens aanleiding ge- 
geven om ernftig te bedenken en te beharti» 

gen (want zonder dit zou u de bloote kennis 
niet baten) hoe men omtrend dood en eeu- 

wigheid verkeeren moet, en wat er in dit op= 

zigt voor uwe rekening ligt, 
g. Wendt uwe oogen niet af van de dage- 

Len bewijzen en toonbeelden onzer flerf- 
fe 
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\ felijkheid. — Niets is voor ons gewigtiger, 

dan het fterven; maar niets is er ook, dat 

‚ meermalen aan ons door zig:bare voors 
‚beelden wordt vertegenwoordigd , en waarom, 

trent wij meer roepftemmen hebben. 

À Ik zal u niet optellen , hoe de gedurige 

wisfeling der geheele natuur , die ons om- 
ringt, ons overvloedige aanleiding geeft, om 

aanonze broosheiden vergankelijkheid te den- 

ken; maar laat ik u alleen doen opmerken, 

welk eene aandoenelijke herinnering van onze 

fterfelijkheid wij elken dag hebben in den 
dood onzer medemenfchen, Wie kan zijnen 
naasten zien flerven of naar het graf zien dra- 

gen, zonder zich zijnen eigen dood voor den 

geest te brengen. De gewoonte, gelijk wij 

boven reeds zagen, het gedurig weêrkeeren 

van die treurige tooneelen, maakt ons daar- 

omtrent ongevoeliger, dan men verwachten 
zou; en onze natuurlijke afkeerigheid, om 
onzen geest met zombere denkbeelden te ver- 

vullen, brengt te weeg, dat wij er niet lang 
onze aandacht op vestigen, — Laat ons zoo 

onbedachtzaam en kleinmoedig niet handelen; 
de ziek-enfterf bedden , dedoodbaren , de gra- 
ven zijn vitmuntende leerfcholen voor den fter- 
veling ; zij roepen ons met eene krachtige ftem 

toe: bereiduw huis, wantook gij zult fterven. 
E s Dat 
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Dat wij dan bij zulke gelegenhelk 
onze oogen niet toefluiten, en het gevoel van | 
‘ons hart niet roekeloos verdooven, maar op- 
zettelijk en met gepasten ernst bedenken: 

Dat ook wij eenmaal flerven zullen; dat de 
tijd daarvan onzeker is; dat wij onzen dood | 
als zeer gewigtig moeten befchouwen; en dat 
wijop eene godsdienftige wijze ons daar voor 
moeten bereid houden. 

Wij zullen bij ondervinding bemerken, hoe 
wij ons zoo wel gewennen kunnen aan be- 
daarde en nuttige befchouwingen, als aan vere 
ftrooijing en indrukkeloosheid; en deze gee 
woonte zal een gefchikt hulpmiddel zijn, om 
de regte betrachting des doods te bevorderen. 

4. Vele andere hulpmiddelen zou ik kune 
nen opnoemen; alles toch, wat met de vere 
betering van ons gedrag en de uitwerking 
onzer zaligheid in een naauw verband ftaar;, 

ftaat ook in een naauw verband mer de regte 
betrachting des doods. Maar even hierdoor 

zou ik gevaar loopen, om van het eigenlijk 

hoofddoel mij te zeer te verwijderen. 
Istusfchen iets van zeer veel gewigt moet 

ik u nog herinreren: In de beoefening van al 
het bovengemelde, zelfs in de aanwending 
der opgetelde hulpmiddelen zal de mensch, 

befchouwd in zijne diepe verdorvenheid, de 
groote 
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grootte beletzelen vinden, en daarom moet 

jk u als het voornaamfte hulpmiddel aanprije 

zen: het gebed om de Goddelijke hulp, 

Door den Geest van God onderfteund, is 

de overwinning van allen tegenftand mogelijk ; 

en deze hulpe wil God genadig fchenken; uit 

kracht van zijne beloften kunnen wij er op 

ftaat maken, wanneer wij ze van Hem oote 

moedig, en in den naam van Jefus, vragen. 

Alle bezwaren vallen dan weg. Door Jefus 

hebben wij den vorigen toegang tot den Va- 
der; al ons gebrek mogen wij aan Hem kla- 

gen, en zijnen invloed tot alles, wat bera- 

melijk en pligtmatig is, geloovig verwachten, 

Laat ons dan Hem gedurig bidden, dat Hij 

ons onderwijze in de regte betrachting des 

doods; ons in ftaat ftelle, om daaromtrent 

op eene Christelijke wijze te verkeeren; en 

alles, wat daartoe bevoorderlijk zijn kan, met 

zijnen zegen achtervolge. — Ook dezen are 

beid zegene Hij tot dat einde! 

ZINSPREUK: 

Leer ons alzoo onze dagen tellen, 

dat wij een wijs harte bekomen. 

MOSES 
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De is mogelijk geen onderwerp, het welk 
door ons, in den ftand in welken wij leven, 
meer behoorde overpeinsd te worden, dan de 

Dood. Dagelijks zien en hooren wij van des- 
zelfs uitwerkingen; de voorbeelden van fter= 
ven en fterfelijkheid omringen ons geftadig; 

bekenden en onbekenden, vrienden en vijan- 
den, dalen ten grave; de verftandige zoo wel 
els de flechte ; wordt door den Dood wegge- 
rukt; hij dringt in de hutten der armen, en 
verfchoont de paleizen der rijken niet; hij 
voldoet den grijsäard „die naar eene betere we= 
reld verlangt „ en fnijdt ook den onberaden’ 

jongeling, die meent, dat hem niemand ftui- 
A2 ten 
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ten kan, in den drift zijner hollende natuur, 

in de lente van zijn leven, af. Elkén dag 

wordt ons, ook bij het gevoel van eigen broose 
heid en fterfelijkheid, als toegeroepen: „ Ge- 

» denk aan uw flerven! Bereid uw huis, 
s want gij zult flerven!”’ 

Wat brengt de Dood al niet te wege! wat 

is hij vruchtbaar in gevolgen! De gedaante 
der wereld doet hij als voorbijgaan. Een 

geheel ander geflacht bewoont nu de aarde, 
dan voor eene eeuw; door geheel andere Koe 

ningen en Volksbeftuurders wordt nu het 
menschdom geregeerd; aan geheel anderen is 
de onderwijzing en befturing der Christelijke 

Gemeente aanvertrouwd , dan te voren: de 

dood van eenen enkelen mensch brengt ge- 
‘heele landen en volken in verwarring of in 

rust; doet geheele Gemeenten treuren of brengt 
haar zegen aan; dompelt huisgezinnen en per- 

fonen in diepen rouw, en heeft op alles eenen 
merkbaren, en niet zelden eenen beflisfenden 

invloed. - 
De ondervinding van die alles behoort on- 

ze opmerkzaamheid naar zich te trekken en 
gaande te houden: en daar wij als menfchen, 
met redelijk verftand begaafd, verpligt zijn 

op alles wat ons omringt behoorlijk acht te 

geven en nadenkend te zijn, zoo behoort dan 
ook 
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ook deze waarheid, welke ons door de erva« 
ring van alle tijden geleerd, en door de Godde= 
lijke Openbaring bevestigd wordt, de ftof 
onzer gedurige overdenking te zijn: „ Het is 

„> den mensch gezet éénmaal te flerven)” —m 
> En de reste betrachting des Doods kan ons 

niet te veel voorgefteld, niet genoeg aange 
prezen worden. 

En daar wij Christenen het grootfte voors 
regt hebben, van begiftigd te zijn met eene 
Goddelijke Openbaring, moeten wij ook, in 
de overdenking van het fterflot aller menfchen , 

van de onderwijzivg derzelve gebruik maken: 
dewelke onze gedachten op de beste wijze 
befturen, en ons het meeste nut van onze 

overpeinzingen hieromtrent geven zal, 

Welaan dan, mijne Mede-ftervelingen? 
laat ik u dan nu de regte betrachting van 
den Dood, die eens een einde zal maken aan 

dit vergankelijke leven; die ons, zal *t anders 
wel met ons zijn, nader brengt bij cop, 

bij zijn licht en heerlijkheid — voorfgellen en 

aanprijzen! opdat wij met de gedachte des 
Doods ons gemeenzaam maken , ons hem 
dagelijks, en in alle onze zaken en omftan- 
digheden voorftellen, en wij den Dood niee 
behoeven te vreezen, noch zijne komst ons 
verfchrikke, - 

A 3 Nie= 
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Niemand, hope ik, denkt bij zich zelven» 
de Dood is toch afzigtelijk: hij trekt ake» 
lige denkbeelden; de gedachte aan het 

fterven beneemt het genoegen in de genies 
tingen des levens; verflapt de veêrkracht , 
en maakt ongefchikt en onbekwaam tot 
de beoefening van eenigen pligt; zij here 
innert , dat al wat troost en genoegen geeft 
ééns zal begeven; dat het nut, ‘twelk de 
een aan den anderen doet of wenscht te 
doen, eerlang ‚ en mogelijk fpoedig , zal op= 
houden; dat wij aan onze echtgenooten, 
vrienden en betrekkingen zullen ontvallen, 

of zij aan ons; dat binnen kort ons regte 

matig genoegen, onze betamende hope 
en verwachting zal worden afgefneden 3 

dat wij in de bitterfte rouwe en droefheid 
over anderen, of zij over ons, zullen ge- 
dompeld worden; en welke treurige here 

inneringen al meer in het gemoed, door 
de gedachte aan den Dood, ontftaan kun- 
nen — €en is derhalve de gedachte aan het 

fterven de regie betrachting des Doods 
wel zoo voordeelig en aanprijzens waafs 
dig?” Aan hun, die zoo mogten denken 

en vragen, zoude ik in overweging gevens 
of dan het wiet denken aan den Dood, of 
de gedachte aan denzelyen verre te fielleny 

wel 
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wel iets toebrengen kan, ter vermindering 
van dat alles, het welk hen van den Dood 

in de betrachting van denzelven afkeerig 
maakt? — Zullen wij dan evenwel niet ftere 

ven? zal ons echter niet eens alles ontvale 
len, het welk ons in de genieting of ver- 
wagting zoo wenfchelijk en begeerlijk is? 
Ik zoude hun vragen: of het niet veel wije 
zer en verftandiger is; niet ongelijk veel 

voorzichtiger, de toekomst te berekenen en 

er zich toe voortebereiden , dan dezelve ofte 

voorziens en onbereid te ondervinden? — 

eenen vijand te ontwapenen en in zijn be- 

lang te krijgen, dan op deszelfs eerften aart- 

val magteloos ter neêr geveld en ten prooi 
zijner gevreesde magt gefteld te worden? Is 
niet het eerfte verre weg het verkieslijkst 
en allervoordeeligst? … Maar van dit 
voordeel verfteekt zich elk, die den Dood 
niet regt betracht, noch dagelijksch aan 
hem denkt, en zich door die gedachte beftu. 

ren laat. Neemt er de proef van, en gij 
zult bij uw leven, in uw fterven, en na 

uwen dood, er u wel bij bevinden! Gij zult 

er de regte waarde van vele dingen door 
leeren kennen; het zal eenen weldadigen in- 

vloed maken op uw verftand en hart; gij 
zult er door beftuurd worden in uwe keuze, 

A4 in 
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in uwe werkzaamheden en genietingen; ef 
door vertroost en bemoedigd worden in alle 
uwe ontmoetingen, lotgevallen en uitzigten 3 
er door worden opgewekt en aangemoedigd 

tot de beoefening uwer pligten ; ener door wor= 

den voorbereid, tot uwe beftemming in een 
ander en beter leven, 
‚Moesten wij aan den Dood alleen denken, 

zoo als hij eene bezoiding der zonde iss 
eene ftraf van onzen regtvaardigen Regter, 
die gedagte had dan voorzeker niets op» 
wekkends en heilzaams in zich, dan alleen, 

dat ze ons cop zoude doen regtvaardigen in 
het brengen van zijnen toorn over ons, Maar 
nu de Dood eene geheel andere betrekking; 
door Gods genade, gekregen heeft; nu hij 
ontwapend is, door den Dood en Wederop- 
ftanding van onzen Verlosfer: nu behoeven 
wij ons door hem niet te laten verfchrikken 
en tot wanhope brengen; — hem niet als 

een’ vijand , die ans overwinnen zal, zien aan- 

komen; maarkunnen hem , alseenen die over- 

wonnen is, tegengaan en onder de oogen 
zien; wij behoeven hem nu niet aantemer- 

ken als een’ verwoester onzer natuur, die ons 

eindeloos bederft; maar mogen hem befchou* 
wen als een middel om ons geluk te bevor- 
deren, en ons overtebrengen in de gewesten 

des 
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des lichts en der zalige onfterfelijkheid, Hee 
komt er maar op aan, hoe onze harten ge- 
ftemd zijn; of wij waarlijk lust hebben om 
zalig te worden, en aan de middelen waar 

door men het wordt: of wij in het geloof 
aan onzen Heere jesus CHRISTUS, en in 
de opvolging van de voorfchriften , ons door- 
Hem gegeven, de vreeze des Doods willen 
ontgaan, en de hope der onfterflijkheid vere 
krijgen. Het komt er op aan, of wij, over- 
tuigd, dat in dit leven, en in de genietingen 
der zinnelijke dingen het waaren eenig heil niec 

_ gelegen is, hetzelve en alle die genietingen, 
voor zoo verre die ons fchadelijk zijn aan 
de bevordering onzer eeuwige belangen, om 

Jesus wil, en op zijn bevel, gaarn verla- 
ten en misfen willen; ons op de beoefening 
van heiligheid en deugd toeleggen; om zoo 
voorbereid te worden tot de genietingen der 
hemelfche gelukzaligheid in een beter leven. 

En inderdaad, om ons hier toe te bren-= 

gen, om ons, die zinnelijke menfchen zijn, 

van de zienelijke dingen, voor zoo verre de- 

zelve ons ftremmen in de behartiging en be« 
vordering onzer wezenlijke belangen, afte- 
brengen, en ons te doen werkzaam zijn aan 
de vorming van ons verftand en hart, ter 

voorbereiding tot een beter leven == daartoe 
A5 is 
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is veel nodig; daartoe zijn ook zinnelijke 
middelen noodzakelijk, en dikwijls zeer bee 

vorderlijk, Gods wijsheid gebruikt ze daar- 
om ook niet zelden met de heilzaamfte ooge 

merken en gevolgen; zijne Vaderlijke hand 
brengt dikwijls tegenheden, rampen en be- 

zoekingen over den mensch, tot zijne lee- 
ring, waarfchuwing, opwekking en teregt= 

brenging; en toont daar door , dat Hij, als de 
Vader der geesten, best weet wat ter vorming 

en opvoeding van onzen geest nodig en nuttig 

is, om ons zijner heiligheid deelachtig te ma- 

ken: en tat gelijke bedoelingen en bevordering 

van hetzelfde einde moet ook onze Dood 

ftrekken; de betrachting van denzelyen moet * 

insgelijks, als een, op onze zinnen werkend 

middel, dienstbaar zijn aan ons geluk; wij 

moeten er door leeren wijs en verftandig te 
worden, niet aanmerkende de dingen die men 
ziet, welke tijdelijk zijn, maar de dingen 

die men niet ziet, die eeuwig zijn. 
Laten wij dan nu, reeds woorloopig over- 

reed van het betamende en aanprijzenswaar= 
dige der betrachting van den Dood, voor 
een iegelijk onzer, wat meer van nabij de 
regie betrachting des Doods ons voorftellen; 
en tevens het Keilzaam nut dier betrachting 
nagaan; opdat wij er toe worden opgewekt, 

en 
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en het ons, onder Gods zegen, regt nuttig 
zijn moge, 

Laat ik u tot dat einde den Dood uit zeven 
onder{cheiden oogpunten doen befchouwen;s 

en hier uit aanleiding nemen om u de regie 
betrachting des Doods voorteftellen en aanie- 
prijzen. 

Befchouwen wij vooreerst den Dood, zoo 

als die nog is en blijft eeu gevolg van de 
zonde , door welke dezelve in de wereld 

kwam, en waardoor wij wonen in een fterfee 
lijk ligchaam: hoe vernederend is dan de ge» 
dachte aan den Dood voor ons, aie ftervee 

lingen en derhalven zondaars zijn; maar ook 

te gelijk hoe leerzaam en nuttig! Wie dan 
klaagt en bedroeft is , wanneer hij fterven 
ziet en van fterven hoort; wie verliezen be- 

treurt, billijk weent en rouwe bedrijft bij de 

fterfbedden wan menfchen, van vrienden en 
tedere betrekkingen; wiens oog een traan 

van medelijden ftort, als hij echtgenooten, 
ouders, kinderen — hunne dierbare panden, 

onder het ftorten van een’ vloed van tranen, 

die van hunne verbleekte wangen af biggelen, 
naar het fomber graf ziet henen brengen, 
en zich daar bij zijne fterfelijkheid en zijnen 

aanftaanden dood te binnen brengt; — die 

klage dan vrij van wege zijne en zijner mede. 
ge- 
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genooten zonden; die betreure en beweene 
het algemeen zedenbederf, het welk den 
Dood in de wereld bragt, en de oorzaak van 
alle die ellenden is! — Wij worden tot oote 

moed en vernedering geroepen, mijne mede- 
ftervelingen ! door de ftem des Doods. — La- 
ten wij er opmerkzaam op zijn voor ons zel= 
ven; en, door woord en voorbeeld, ande= 
ren er toe zoeken optewekken! — Dit zal in 
dit opzigt de regte betrachting des Doods zijn; 
en ons meer dan eene nutcigheid geven tot 
onze befturing en verbetering. — Het zal die- 
nen 1.) totonze befluring : wij zullen er door 
weêrhouden worden, van het ons zoo cigen, 
en echter zoo onbetamend en fchadelijk twis= 
ten met coD en zijn wijs en billijk beftuur, 

even als ware er eene hardigheid in, dat Hij 
den mensch doet wederkeeren tot zijne aar= 

de; vooral, wanneer dit gebeurt in den bloei 
des levens, en te midden uit eenen nuttigen 
werkkring en de tederfte berrekkingen. — 
Het zal ons leeren, niet met vertwijfeling te 
bukken onder het wreede en onvermijdelijk 

noodlot, en den tol der natuur; maar ons te 

vernederen onder de krachtige hand van cop, 

met ftillen ootmoet en eerbiedige onderwer= 

ping; welke onderwerping en eerbiedig zwij= 

gen, een zaad van {til vertrouwen €n dank- 

| 
bare 
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bare liefde in onze harte zal ftrooijen; en in 

‘dat ftille vertrouwen zal onze fterkte zijn ook 

jn de diepfte (marten; zoo dat het ons, zelfs 
in het bange doodsüur, in navolging van 

onzen HEILAND zal doen zeggen: Vader! 

niet mijn, maar uw wil gefchiede! 

Doch ook zal deze gedagte 2.) dienen kune 

nen tot onze verbetering: wij zullen hier= 

door de zonde regt leeren kennen; en haar 

aanmerken als de vijandin van ons geluk, die, 

onder al haar aanlokkend fchoon en verleidend 

zoet, bet doodelijkst vergif met zich voert; 

ons door hare verleiding den Dood indrinken, 

en in het onvermijdelijkst verderf {torten 
doet: hetwelk in ons een tegengif tegen 

de zonde zijn moet, ter verbreking van hare 

kracht en werking in ons; ter verdonkering 

van haar aantrekkelijk fchijnfchoon , en door 

de kennis van den regten aard en de gevol- 
gen der zonden, eenen gezetten afkeer van 

dezelve te krijgen, en dien beftendig te be- 
houden. — Wart de zachtere onderwijzingen, 

_ opwekkingen en waarfchouwingen der leven» 
den bij ons niet vermogen, wegens onze on- 
leerzaamheid en verkleefdheid aan het aard- 

fche genot, moet door de dooden verwekt 
worden, Het verbleekte doodsgelaat, de zwij= 
gende mond, hect gefloten oog, en de ver- 

ftijf« 
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ftijfde hand, moeten ons onderwijs ges 
ven, wanneer geen ander op ons vermag of 
zijne werking niet genoeg bij ons doet. 
En, gelukkig voor elk die diet onderwijs 
ter harte neemt, en er tot zijne verbetering 

voordeel mede doet! Gelukkig, die in den 
fpiegel des Doods, bij anderen, zijn eigen 
beeld ontwaar wordt! Hadt menig een, die 
pu reeds een prooi van *% graf geworden is, 

en onder onze voeten ligt, bij het indrinken 
der ongeregtigheid als water, bedacht: „, met 

s» zulke volle teugen drink ik den Dood in! 
s; ik ben een moordenaar van mij zelven en 
2, van anderen, die door mij verleid worden! 

s, Wat ik hier zaai, zal door mij eens ge= 
;, maaid worden!” — hij ware mogelijk uit 
den ftrik des duivels ontwaakt en gered ge= 
weest: het oogmerk Gods ware in hem be- 

reikt, waarmede Hij hem de verfchrikkingen 
des Doods van verre deed zien. 

Wij moeten zen tweeden, den Dood be- 
fchouwen , als de eindpaal van dit aardfche 
beven ; van ons verblijf op deze beneden- 
wereld. — Van elk onzer, zoo wel als van 

allen, met wien wij hier leven en verkeeren, 

zal eerlang gezegd worden: ‚, Hij, of zij, 
„ iser geweest!" — Weinige dagen, maan- 
den of jaren zullen er nog-aankomen, en wij 

gaan 
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gaan het pad henen, door *t welk wij niet zul 

len wederkeeren, ‘om op deze aarde te le- 

ven; dit ons vleesch zal eerlang rusten in het 

ftof des Doods — en , onze gedachtenis moge 

nog eenigen tijd bij onze vrienden en bekene 

den bewaard blijven; maar ook die gedachtenis 

zal de alles verflindende tijd doen verdwijnene 

Van deze aarde, en van alles , wat op dezel- 
ve is, nemen wij haast affcheid en laten het 

alles achter ; en niets van ’t gene hier was, en 

door ons genoten werdt, volgt ons in het graf 
daar wij henen gaen. 

Van hoe veel belang is de betrachting des 
Doods, van deze zijde befchouwd, voor ons! 
Welk eenen invloed behoort dit te maken 
op ons geheel beftaan en leven; zoo wij ten 
minften niet roekeloos en dwaas genoeg zijn, 
em, met verzaking van alle Godsdienftig 

gevoel, of redelijk nadenken, te zeggen: 
>, Laat ons eten en drinken, want morgen 
„ fterven wij!” Voor den zoodanigen zal 
welligt geen één middel dienftig zijn, ter 
overtuiging en befchaming, dan een te laat 
ondervinden, wat hetis, te moeten fterven, 
zonder aan den Dood te hebben willen dene 
ken; wat het is, op eens van alles te wor- 
den afgerukt, zonder iets ter vergoeding te 

bekomen; alleen met copen zich zelven te 
| zijn, 
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zonder dat iets of iemand hulpe of troost 
aanbiedt ! 

Befchouwen wij den Dood uit dit oog- 
punt, bij leert ons hoe wij de dingen dezes 

levens moeten aanmerken, en hoedanig ge= 

bruik wij van dezelve maken moeten. Al 

wat op deze aarde ons omringt, (zal ons in 

die betrekking ontvallen; wij hebben er geen 

altoosdurend genot vantewachten. Van hun, 

met wien wij verkeeren, welke met ons vere 

bonden zijn, en van welken wij in de eene 
of andere betrekking, vele genoegens en 

voordeelen genieten, of hopen te genieten; 

zullen wij, of door onzen, of door hunnen 

Dood, afgefcheiden worden: al wat door ons 

van de dingen dezes levens genoten wordt, 

zal voor ons eenmaal geene de minfte waar- 

de meer hebben; aan alle onze tegenwoore 

dige genietingen komt voor ons een einde, 

Wij zijn derhalven niet alleen beftemd voor 

dit leven, en deszelfs genietingen zijn ons 

hoogfte en eeuwig goed niet: dit leven, en 

het gene tot hetzelve behoort, is ons alleen 

gegeven , opdat wij hetzelve tot het regte oog- 

merk gebruiken zouden — onze voorbereis 

ding namelijk voor een beter leven in de toe- 

komende wereld ; — en opdat wij, in een 

betamend genot en gebruik er van, Gods 
Vae 
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Vaderlijke liefde opmerken; met dankbaar« 
heid erkennen; en Hem alle de dagen onzes 
levens, met blijdfchap dienen zouden. Van 

het nu a/, of niet aan dit oogmerk beant 

woorden, zal ons geluk of ongeluk af han- 

gen, wanneer wij opgeroepen worden om 

aan alles war hier is, vaarwel te zeggen: en 

het antwoord op de vragen: „, Hoe fchatte= 

», de ik de genietingen dezes levens? hoe ge- 
», noot en gebruikte ik dezelve?” — zal 

bij het verlaten derzelve, of gerustftelling of 
pijnigend nagevoel verwekken; en hij, wiens 

hart en gevoel alleen voor zinnelijk genot 

geftemd en vatbaar was; zal , wanneer dit al= 

les ophoudt, niets overig behouden, dan de 

fmartelijkfte herinnering aan alles wat door 

hem genoten is. 

Hoe zal het antwoord op die vragen den 
gierigaard zijne dwaasheid leeren 5 die mec 

angftige zorge rijkdommen poogde te verga- 

deren en dezelve mer flaafachtige bekommering 

‘zocht te behouden; die gan zijne goederen 

zijne hoogfte liefde en grootfte vertrouwen 

wijdde; wiens geld en goed zijn eenige hope 

en troost was! — Hoe verwijtend zal hem 

de ftem in de ooren klinken: „ Gij dwaas! 

», men zal uwe ziel van u afeisfchen! en het 

s» gene gij bereidt hebr, wiens zal het zijn?” 

B Den 
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Den trotfchen en eerzuchtigen, die zijne 
ziel in zijn leven zegende; die verwaten 
fprak als uit der hoogte; hem, die zich als 
een hooger wezen befchouwde en waarderen 

deed; die de loftuitingen en kniebuigingen 
voor zich met een’ ontzag-verwekkenden 
blik beantwoordde; zal het befchamen en 

vernederen: — hem aankondigen: „‚ Dat zij« 
„> ne eere en hoogheid hem niet nadaalt ; dat 
» hij met den allergeringften zal gelijk ftaan; 
en hij henen gaat zonder begeerd te zijn.” 

Wie van zijn ligchaam zijnen God maake 
te; kunst en vermogen aan deszelfs uitwen- 
dige verziering te kosten lag, ter betooning 
van een hoogmoedig hart, en ter voldoening 

aan ijdelen waan; dien de hovaardij omringde 
als een keten, en die naar kleed en pracht 

wilde gefchat en geëerd worden: dien zal 
het befpottend aanzeggen: „ ijdel mensch? 
s, een enkel doodkleed zal uw dekfel zijn in 
9» eene donkere woning, waarin gij vertoo- 
„‚, nen zult, het gene gij hier niet weten 
„‚» wilder: dat ftof de moeder van uw lige 

„, chaam is; dat het daarheen’ naakt zal wee 
„ derkeeren, gelijk het er naakt uitgeko= 
», men is.” 

Het zal den ondankbaren en onmatigen 

misbruiker van Gods zegeningen; den drif- 

ti 
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tigen opvolger zijner zinnelijke lusten, die 
zijn vleesch verzorgde tot begeerlijkheden ; 

waarin hij, zonder aan de ftem der rede en 

des gewerens gehoor te verleenen, zijne vol- 
doening zocht, — zijn onbetamend gedrag 
en fchandelijke handelwijze verwijten; hem 

aankondigen: ‚‚ dat al wat hij zocht, reeds 

3» door hem genoten iss dat hij niets meet 
5, te wachten heeft, dan het loon zijner on- 
2» geregtigheid, en dat zijne begeerte naat 
», het minfte genot zal beantwoord worden 
>, met het vertwijfeling - wekkend woord: 

9 7 Gedenk dat gij uw goed ONTVANGEN 
ss: HEBT in UW LEVEN!” ” 

Hij, die zijn geheele hart en betrouwen 
op menfchen ftelde; van magtige en goedwil- 
lige vrienden alléén zijne hulp verwachtte; 

wiens oog zich in tegenwoordige of toeko= 
mende ongelegenheden geheel vestigde op 

menfchen kinderen , wier adem in hunne neuse 

gaten is; en, noch door derzelver verander- 

lijkheid, noeh door hun affterven, wijzer en 
bedachtzamer werdt, — zal door dit antwoord 
zijne dwaasheid leeren gevoelen; wanneer hij 
ondervinden zal dat bij zijn fterven zijne 
vrienden, hoe magtig ook ; hem geene de 

minfte hulpe of troost kunnen aanbrengen 3 

dat hem alle zijne fteunfels op eenmaal be= 
Ba ges 
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geven, en het zien van hvn, en aandenken 
dan hun, alleen zijne fmarten vermeerdert, 

Worden deze vragen te laat gedaan, — 
moet het laatfte levens-uur, of het begin 
der intrede in de toekomftige wereld, dezel« 
ve beantwoorden, hoe verfchrikkelijk moet 

het dan zijn voor hun, die zoo leefden en 

genoten, als of er nimmer een einde komen 

‚Zoude! — Laten wij wijzer en voorzigtiger 

‘zijn, zoo wij ons zelven liefhebben, en ons 

heil ons ter harte gaat! Bedenken wij deze 

dingen vooraf , vroegtijdig en ernftig , opdat 

deze bedenkingen ons onderwijs en beftuur 

geven; ons teregt brengen, indien wij afge 

dwaald zijn, en wij gerust em getroost dit 
leven, en al het genot der tegenwoordige 

dingen mogen verlaten , en dezelve verwis= 
felen tegen een beteren blijvend goed in de 
hemelen. 

Moeten wij eens de wereld verlaten, wij 

zullen dan wijs zijn en verftandig handelen, 

zoo wij hare goederen en genietingen niet 
“boven derzelver waarde achten. Niet dat wij 
denken moeten, dat de goederen dezes le= 
vens en des ligchaams hier in % geheel 
“geene waarde voor ons hebben, en wij om- 
“trent het genot derzelve geheel onverfchillig 

mogen zijn; dan zouden wij ons aan de groot- 
id 5 fte 
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fte ondankbaarheid jegens cop fchuldig ma= 

ken, van wiens Vaderlijke liefde dezelve oms 

om Jesus wil toekomen; en die, voor een 

deel zelfs, voor onze behoeften volftreke 

noodzakelijk zijn, zoo lang wij naar Gods 
wijze wil op deze aarde leven; — maar wij 

moeten, bij het bezitten en in het genieten 

dezer goederen en aardíche zegeningen, fteeds 

bedenken: ,, eens zal aan dic alles een einde 

komen; — alles zal ons, binnen kort moge« 

lijk , ontvallen, of wij niet meer gefchikt en 
vatbaar zijn om het te genieten — onbeften- 
dig is al het ondermaanfche — vuur of wa- 

ter, geweld of list verflinden goederen en be- 
zittingen; aanzien en eer zijn kortftondig en. 
liggen haast in het ftof vertreden; vrienden 
en bekenden gaan ons voor naar *% fomber 

graf; wij zelve houden op voor de aarde te 
leven, onze gezigts-, gehoor-, fmaak- en 

reukzintuigen worden verdonkerd, doof en 
ftomp ; ’c geheele aard{che huis dreigt binnen 

weinig tijds geheel in te ftorten, ep van al- 
Jes wat hier te genieten was, nemen wij niets 

mede: — en door die gedachte moeten wij 
leeren, ons deel en hoogfte goed niet te ftel- 
len in dit leven, ons hart er niet te zeer 

aan te hechten, veel minder dezelve tot ons 

nadeel te misbruiken; dar geen ding ons zoo 
B 3 fterk 
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fterk aan de aarde moet verbinden, dat de 

eenmaal noodwendige verhuizing van dezel- 

ve, een ontroostbaar verlies voor ons zoude 
zijn; — wij moeten er door leeren ons vers 
trouwen niet te ftellen op de ongeftadigheid 
des rijkdoms; maar op den levendigen Gon, 
die alle dingen rijkelijk verleent om te genies 
ten (a); om, in plaats van fchatten te vers 

gaderen op de aarde, en den onregtvaardigen 

Mammon te dienen; ons uit dien onbeftendis 

gen en trouwloozen Mammon vrienden te ma« 
ken, door weldadige mededeelzaamheid; ops 

dat het ons tot zaligheid zij bij het aanlanden 
in de eeuwige woningen ; en ons zelven fchate 

ten te vergaderen in den hemel, die beften- 
dig zijn en eeuwig blijven (4). 

Zal er voor ons aan allen zinnelijk genot 
bij onzen Dood een einde komen; dit te be= 

denken moet ons matigheid leeren in de gee 
pieting der tijdelijke zegeningen; om de 

wereld te gebruiken, als niet misbruiken- 
de (c); om hierin met de lesfen van rede. 

lijk gevoel en van den Godsdienst te rade te 
gaan; om bij alles wat ons oog en oor zoo 

gaar 

Ca) ITuimorn. VI: 17, 

(2) Marrun. VI: 19, 20, LUC. XVI: 13e 

Ce) FE Con. VIL: 31e 
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gaarne ziet en hoort, wat onzen fmaak en 
gevoel aangenaam is, ons die gedachte eigen 
te maken, dat de mensch niet alleen ligchaam 

is; niet alleen voor zinnelijk genot gefcha- 

pen, — dat nevens Gop ons niets moet lus= 

ten op de aarde, en wij liever alles af{taan 

moeten en misfen willen; dan door een ver- 

keerd genot en gebruik er van, iets het allere 
minfte tegen zijnen wil te doen, 

Zullen wij eindelijk alle als men/chen fter= 
ven, — zal er in den Dood geen onderfcheid 
plaats hebben, in welken rang eu {tand wij 
in de zamenleving der menfchen geplaatst wa- 
ren; maakt de Dood een einde van alle te- 

genwoordige tot deze Maat{chappij behooren 

de betrekkingen, zoo dat men elk eenen die 

geftorven is plaatst en telt op de lijst der overe 

ledene menfchen; == dan behooren wij ons 
niet trotfchelijk te verheffen, noch laag op 
onzen broeder, die ook met ons een mensch 

is, neder te zien; maar in elk onzer broede- 

ren, al is hij in rang en ftand beneden ons 

geplaatst, den mensch te erkennen, en de 

pligten van liefde en hulpvaardigheid mert 
blijdfchap aan allen uicteoefenen; wetende, 
dat in den ftand, waarin de Dood ons over- 

brengt , geen aanzien noch aanneming deg 
perfoons wezen zal. 

B 4 Nice 
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Niet minder belangrijk en aanprijzenswaar= _ 
dig wordt ons de regie betrachting des Doods, 
wanneer wij denzelven in de derde plaats bee 

fchouwen. als een einde makende aan den 

tijd en de hulpmiddelen ons gegeven, om ons, 
door geloof en ongeveinsde bekeering, deelge 
nooten te doen worden van de genadige ver- 

geving onzer zonden en de hope des eeuwigen 

levens, door onzen Heer jrzus CHRISTUS. 
Wij weten uit de Bijbelleere , aangaande 

de herftelling van fchuldige en bedorvene men= 

fchen, dat cop zijnen ZOON tot een Vere 

losfer en Zaligmaker in de wereld gezonden 
heeft, om door zijn gehoorzaam lijden en fter- 
ven de wereld met zich te verzoenen; en 

dat jezus CHRISTUS, na diet volbragt te 

hebben, in heerlijkheid is ingegaan „ en het 

regt en de magt ontvangen heeft, om van den 

Dood te verlosfen en zalig te maken ; maar 

ook tevens, dat het heerlijk geluk dier ver= 
losfing alleen kan genoten worden in de beoe- 
fening van geloof en zedelijke verbetering: — 

dat wij, om gelukkige onderdanen te zijn van 

die maatfchappij van menfchen , welke hier 

en namaals zalig zal zijn, moeten wederge- 

boren worden , een nieuwen aard, nieuwe 

grondbeginfelen en gezindheden aannemen , 
en als ’ ware nieuwe menfchen worden: — 

vhs dat 
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dat wij ter bereiking en bevordering hiervan 
op deze aarde leven, dat jezus CHRISTUS. 

ons door de prediking des Evangelie’s, en de 

genadige werking van zijnen Geest, verlich= 
ten, tot zulk eene gemoedsverandering brene 
gen wil, en ons vernieuwen tot ware kennis, , 

geregtigheid en heiligheid , naar het evene 

beeld van Hem, die ons gefchapen heeft. 
Daar nu dit leven op deze aarde ons tot 

dit gewigtig einde gefchonken wordt, en de 
tijd en gelegenheid daartoe bij ons fterven op= 
houden , zoo hangt van het al of niet gebrui- 
ken derzelven ons lot voor de eeuwigheid 

geheel af; terwijl er na den Dood geene ge= 

legenheden, hulpmiddelen of aanmoedigingen 

meer overblijven, maar integendeel het ver- 
zuim van dezelve, als eene verfmading van 
Gods genade, en eene ondankbare ongehoor- 

zaamheid aan het Evangelie van cops ZOONs 

bedreigd wordt met de ondervinding van Gods 

heilig en geducht ongenoegen in een volgend 
leven. 

Is derhalven het uur van onzen Dood voor 
ons zulk een gewigtig en beflisfend tijdftip — 
is dit tegenwoordig leven en het gene door 
ons in hetzelve verrigt wordt, eene voorbe- 

reiding voor het volgende, en zal dat eene 
ì B 5 voort. 
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voortzetting van het tegenwoordige zijn; — 
zal de laatffe ftap in dit leven zoo naauw 
verbonden zijn met de egrfle in het toeko- 

mende: — is het waar, dat, zoo ons verftand 

hier aanvankelijk verlicht, ons hart aanvan= 

kelijk gevormd is tot de deugd, wij dan op 
verdere volmaking van kennis en godzalig= 

heid na den Dood wachten mogen; maar zoo 

wij ons hier niet lieten wijs en deugdzaam 
maken , wij dan eeuwig in den nacht van 

duisternis en zonde blijven moeten; — is 

het volkomen zeker, dat, zoo wij hier in 

JEZUS CHRISTUS gelooven, en Hem als 
ZALIGMAKER €en HEER belijden en gehoor- 
zamen, wij om zijnen wil en door Hem za- 

lig worden; maar zoo wij Hem, die ons mee 

zijn bloed gekocht heeft, door ongeloof en 

ongehoorzaamheid verfmaden, even zeker zul- 

len verloren gaan: — welk eenen aandrang 
geeft dan de gedachte aan ons fterven aan 
ons, om van de genade, die ons gefchonken 
wordt, en van de hulpmiddelen, welke ons 

worden toegediend, een ootmoedig en dank- 
baar gebruik te maken; om het dierbaar Evan- 
gelie der verzoening ’c welk ons verkondigd 
wordt, op den regten prijs te fchatten, en 

daar het Gon is die in ons werkt het willen 

en 
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en het werken naar zijn welbehagen, onze 
zaligheid te werken met vreeze en beven (d): 
Welk een aandrang om op de roepende ftem 
van cop acht te geven: … Bekeer u! want 

waarom zoudt gij flerven 2” 

Ach ! wierd dit bedacht door onbedacht. 

zame menfchen, die met {nelle fchreden hun- 

nen Dood naderen, en nog in CHRISTUS 

hunne geregtigheid niet flelden, noch zich 
door zijnen Geest lieten verbeteren ; opdat 
ze het van nu aan deden, eer het voor hun 

“te laat is, en zij naar den raad en het vere 
langen van jezus, in dezen hunnen dag 

nog bekenden het gene tot hunnen vrede dient, 
en, met het vonnis des Doods in de hand, de 

genade Gods tot hunne verlosfing ootmoedig 
en dankbaar aannamen! 

Maar ook deze bedenking: , de Dood 

maakt een einde aan den tijd onzer voorbe- 
reiding in den dag der zaligheid,” — moet 

ter aanmoediging en opbeuring verftrekken 
van menfchen, die al zeer veel tijds door- 

bragten , zonder te zorgen voor hun zalig 
worden, en nu vreezen, of het voor hun niet 

te laat zal zijn, om % verderf te ontvlieden 

en behouden te worden? — Hoe onbetamend 

en 

(4) Firier. Il: 12, 13. 
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en gevaarlijk zulk cijdsverzuim, en van hoe 
grooter omvang het werk onzer voorberei- 

ding ook zijn moge, is het echter zeker, dat 

de dag, dien wij heden belevên, nog behoort 

tot den tijd der voorbereiding, en een gena= 

dig gefchenk is van dien cop, die, door 
ons leven nog niet aftefnijden, betoont gee« 

nen lust te hebben in onzen dood en verderf , 

maar in onze behoudenis en leven. Maar elk 

haaste zich toch om zijnes levens wille, en 

neme den dag zijner genadige EN 
zorgvuldig in acht! 

Niemand derhalve misbruike deze opwek- 

king en aanmoediging, en ftelle zijne bekee- 

ring roekeloos uit; denkende, dat toch de 

Dood eerst een einde aan den tijd der genade 
maakt. — Want, behalven de onbetamelijk= 

heid van zulk eene denk- en handelwijze, is 

ze tevens hoogstgevaarlijk. Voor hem, die 
van het heden geen gebruik maakt, komt wel- 
ligt nimmer weder gelegenheid; dien worde 
welligt nooit weder eenig hulpmiddel toege- 

ciend; hij krijgt mogelijk nooit weder eenig 

nadenken, eenige klopping of waarfchouwing 

des gewetens; mistchien is het heden de laac- 
fte dag van zijn leven, morgen kan hij reeds 
geftorven, en zijn lot rampzalig en onherftel- 

baar beflist zijn; — Wat dan hier verzuimd 

is, 
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is, is niet te herdoen; wat niet afgedaan is, 

moet onäfgedaan blijven; hier is de zaaitijd„ 

hier na komt de oogst; zoo als ons de Dood 
vindt, zal jezus CaRrIsTUS onze regtvaare 

dige Regter ons vinden, in den dag der alge- 
meene rekening en billijke vergelding. 

Maar laat ik u vervolgens den Dood uit 
een vierde oogpunt voorftellen, en deszelfs 

regte betrachting aantoonen en aanprijzen, 
zoo als hij alle onze werkzaamheden en de 
uitoefening van de plisten, tot dit aardfche 
deven behoorende, flaakt en geheel doet ophou- 
den; — zoo als hij ons los maakt van alle 

die betrekkingen, in welken wij als leden der 
menfchelijke maatfchappij , ter bevordering 

van het algemeene welzijn, geplaatst zijn en 
werkzaam zijn moeten. 

Wij alle zijn door den wijzen en goeden 

GoDp tot werkzaamheid gefchapen; alle heb= 

ben hun ambt en beroeping; elk een ftaar 

op den hem aangewezenen post: de regre 

volbrenging van de pligten aan onzen ftand 
verbonden; het ijverig en volftandig bezig 

Zijn in dezelve is Godsdienst en deugd. Hier 
door worden wij aan onzen grooten Meester 

Jezus ‘curisTus gelijkvormig; bevorde: 
ren wij ons en anderer nut, en worden ge 

fchikt om eenmaal in de toekomende wereld, 

in 
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jn verëeniging met de Engelen, die met blijde 
fchap en getrouwheid in de volvoering van 
hun hemelsch werk bezig zijn — te levens 

en in de uitoefening van nieuwe, voor den toe= 

komenden ftand gefchikte pligten, werkzaam 
te zijn. 

Maar ook de beoefening van alle die plig- 
ten en werkzaamheden, voor zoo verre de» 

zelve tot dit leven en het welzijn der tegen» 
woordige huishouding behooren, en voor elk 
lid derzelve, en het algemeen belang noods 
zakelijk en heilzaam zijn, houdt eenmaal op: 
de Dood ontflaat elk van zijnen post, en 
roept tot verantwoording en om rekenfchap 

te geven van de gebruikmaking der ons toe- 
vertrouwde talenten. Onze pligten zijn ons 

hier voorgefteld; de bekwaamheden ons toe= 

gewogen; detijd ter beoefening onzes werks 
ons gegeven, en de rekening zal in alles 
paar de regelen der billijkheid gerigt zijns 
dien veel aanbevolen en toevertrouwd was, 

van dien zal veel geëischt worden: en wee 
hem, die zijnen pligt verzuimde; zijne ta= 

lenten verwaarloosde ; en door zijnen Heer 
ontrouw bevonden wordt; maar welgelukza- 

lig hij, die, over veel of weinig gefteld zijn- 
de, zijne gaven wel befteedde, en den loon 
van eenen getrouwen dienstknecht wachten 
mag, Die 
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Dit te bedenken, elken dag van ous leven 

het ons voor den geest te ftellen, is voor 

ons hoogstnodig en bij uitnemendheid heil- 

zaam. Elken morgen behoort het dankbaar 
gevoel onzer verpligting aan cop, die ons 

in den nacht bewaarde, en ons weêr nieuwe 

krachten fchenkt, onze eerfte wensch te zijns 
s, Och dat deze dag door ons wél waargeno- 

men, dat door ons wat nuttigs verricht wore 

de!” — Bij de waarneming onzer beroeps- 

bezigheden behooren wij telkens aan de les 

van den wijzen Prediker te herinneren: „ 4Z 

wat uwe hand vindt om te doen, doet dat 

met uwe magt! want er is geen werk, noch 
verzinning, noch wetenfchap, noch wijsheid 
in het graf, daar gij henen gaat (e).” En 
vooral moet het voorbeeld van den altijd 
werkzamen Zaligmaker ons voor oogen zijn, 

opdat wij, gelijk Hij, werken terwijl het dag 
is, eer de nacht komt , waarin niemand wer= 

ken kan (f). 

Veel is er voor ons te doen, en wij heb- 

ben mogelijk maar weinig tijds meer; onze 

krachten en vermogens nemen allengs af, — 

de hand die zich nu beweegt, wordt haast 
ftijf 

Ce) Hoorpsrt, IX: 1o 
Op) Jen. IX: 4e 
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ftijf en werkeloos; — onze mond zwijgt eere ' 
lang in t ftof; — onze plaats zal door eenen 
anderen vervuld; ons ambt door een’ ander 

waargenomen worden; — de weg waar op 
wij nu gaan onze treden niet meer zien; — 
en die ons nu aanfchouwen, zullen haast het 
oog op onzen opvolger vestigen. Gelukkig, 
zoo na onzen Dood van ons niet behoeft ge- 
zegd te worden: ,, Er wordt niet aan vers 
loren; — hij heeft lang genoeg geleefd!” 

Zijn wij door de Goddelijke Voorzienige 

heid in eenen werkkring geplaatst, waarin 
ons de aankweking en bevordering van nuttige 
kennis en wetenfchap, het zij ter bevordee 

ring van de dingen, die tot dic leven behoos 
ren, het zij ter opvoeding en vorming van 

redelijke wezens voor een volgend’ leven en 
hoogere beftemmings laten wij dan toch met 
allen ernst en getrouwheid ons kwijten van 
onzen pligt; geene gepaste gelegenheid, noch 
gefchonkenen tijd, waarin wij werkzaam en 

nuttig kunnen zijn, laten voorbijgaan, al kost 

het dan ook eenige opoffering van gemak of 
genoegens ! Het voorbeeld van den. ijverigen 
PAULUS (2), en vooral van onzen Meester 
JEZUS CHRISTUS, die alle opoffering zich 

getroostte ‚ indien Hij lechts nuttig konde zijn ; 
| wiens 

Cz) ICor. XI: 27, 28 
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siens [pijze en drank het was aan zijne roe- 
Ping te voldoen, en hierin den wil zijns He» 
melfchen Väders te volbrengen (hk); moet ons 
ter opfporing en aanmoediging zijn; — het 
belang van hun, aan wien wij arbeiden, — 

en de mogelijk korte tijd en weinige toeko= 
mende gelegenheid, ons verpligten, om zijne 

voetftappen te drukken, en ook hierin Gode 
welbehagelijk te dienen, 

Kan door ons wat toegebragt worden aan 

het welzijn der algemeene belangen van Va- 
derland of Kerk; kunnen wij in onzen ftand 

bevorderlijk zijn aan de ftichting, inftandhoü- 
ding of verbetering van heilzame inrigtingen 
en werkzaamheden tot opvoeding van het aan. 

komend geflacht; ter onderfteuning van den 

zwakken en hulpbehoevenden ouderdom; tef 

uitbreiding van het Koningrijk van onzen Ver= 

losfer; en ter aankweeking en vermeerdering 
van nuttige kennis en Christelijke deugd: — 
dat dit dan mec allen lust en kracht gefchiede | 
dat wij ons het genoegen en de eere niet onte 
gaan laten, welke ons doof het weldadig be- 
ftuur van cop verkrijgelijk gemaakt wordt, 

en voor ons zoo aanlokkend en aannmoedi- 

gend behoort te zijn! — en elk in zijne be- 
treke 

CA) Jon. IV: 34 
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trekking, waarin door hem wat goeds kan gee 
daan of bevorderd worden, al is de poging 
klein, en de uitwerking gering, beftede zijne 
vermogens en krachten, zoo lang hem tijd en 
gelegenheid gefchonken wordt „, met allen ernst 

en getrouwheid; en houde rekening met zich 
zelven, op dat de Heer, wanneer Hij komt, 
ons vinden moge alzoo doende. _ 

Niemand als hij zich aangordt, beroeme 
zich, als die zich losmaakt ! Elk bedenke, 

dat de kroon aan ’t einde van de loopbane is 

opgehangen; en dat hij alleen, die wettelijk 
loopt, den prijs ontvangt, — Dat een goede 

naam, door verdienste verworven, beter is, 
dan goede zalf -olie, of eereteekenen bij het 
graf; en de dag des Doods, dan de dag op 

welken iemand geboren wordt, en men nog 

niet weet , of hij zich in zijn aangevangen le- 
ven lofwaardig gedragen zak, 

Maar niet flechts de lof van anderen, (fchoon 
niemand omtrent dezelve onverfchillig zijn 
mag.) maar vooral de eigene bewustheid van 
zich niet aen pligtverzuim te hebben fchuldig 

gemaakt, moet ons ter opfporing-en aanmoe- 

diging dienen, — Met welk een zuiver ge- 
noegen en weltevreden gemoed legt hij des 
avonds het hoofd ter neder, die zich bewust 

is, den dag te hebben gebruikt tot de getrou- 
we 
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we vervulling zijner pligten, en het niet liet 
aankomen op een onzeker morgen. Hoe gee 
rust (laapt hij in, met de blijde hope, van na 

den flaap zijn werk weder optevatten, en hoe 

genoegelijk is zijn ontwaken! — Eens komt 
ook den avond van ons leven, het einde on- 
zes werks; — maar hoe zuiver moet dan ook 

niet het genoegen zijn, wanneer wij op het 
flerfbedde het hoofd nederieggen, als wij 

eenigzins, al is het dan ook flechts van verre , 

met den ftervenden Verlosfer Zeggen kunnen: 
s> Het Îs volbragt!” — Met welk eene oote 

moedige dankbaarheid flaapt die Christen in, 

met het oog op zijnen Zaligmaker en Heer , die 

al zijn tekortkomen en gebrek vervuld heeft, 
en wiens bloed al het verkeerde reinigt; en 
hoe blijde zal zijn ontwaken zijn in den vroe 

lijken morgenftond, waarop hij den dag be= 

gintvan nieuwe werkzaamheden, en een nieuw 

verheerlijkt ligchaam, zonder traagheid, ver- 

moeijenisof gebrek! Zalig zijn de dooden die 
zóó fterven! zij. rusten van hunnen arbeid, 
en hunne werken volgen met hun, 

Wij moeten insgelijks, bij de gedachte aan 
onzen Dood en de onzekerheid wanneer hij 

komen zal, tijdig bedenken, of er ook voor 
ons nog iets bijzonders te bezorgen zij, het 

welk voor ons henengaan behoort afgedaan te 
Ca zijn, 
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zijn, en welks verzuim zeer vele verwarritis 

gen en nadeelen zoude kunnen te wege brene 
gen , en dikwijls onherftelbaar wezen, 

Niet alleen hij die oud geworden is moet 
met den vromen IZAËK zeggen: Jk weet 
s> den dag mijns Doods niet:” — maar ook 

elk zegge het met hem, en bezorge het gene 
bezorgd zijn moet! op dat er, na zijnen Dood 

geen beklag over onnadenkendheid en fchade= 
lijk verzuim gehoord worde; en de klagte van 
armen, van weduwen of weezen, wier hope 
en billijke verwachting te leur gefteld werdt, 
hem niet naar ’° graf vergezelle, 

Vooral herinnere men zich het groote bee 
lang, het welk er voor ons in gelegen is, om 
in vrede te fterven; ende gedachte des Doods 
moet ons de les en vermaning van den Heere 

Jesus CHRISTUS: Weest haastelijk welgee 
gezind jegens uwe wederpartij , terwijl zij 
nog met hem op den weg zijt (i)! doen ge- 
denken en opvolgen. — ô Wierd: dit ernttig 
bedacht, in tijden van haar, vooroordeel en 

liefdeloosheid onder menfchen, zelfs onder 

Christenen! In het Rijk van cop en onzen 
Heer jesuscHrisTus is Liefde de hoofd- 
wet; uit die hemelfche maarcfchappij moet 

allen 

(5) Matra. V; 35. 
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alie haat, partijdigheid en onverzoenlijkheid, 

eeuwig verbannen zijn, — Bene der rampzaligfte 
gevolgen der zonde, die de grootfte ellende 
onder ’tmenschdom bragt, en zoo bevorder- > 

lijk is aan de uitvoering van het vonnis des 
Doods, is de helfche haat en verdeeldheid, — 

Wenfchen wij te leven, te leven in de maat- 

fchappij van liefde en eensgezindheid in den 
zaligen hemel, dan moet die doodelijke le» 
venspest uit onze harten, wij moeten tot lief- 

de en vrede geftemd zijn: die gezindheden 

moeten in dit leven bij ons plaats krijgen en 
aangekweekt worden, . Hoe meer wij van 

deze hemeldeugd toonen bezield te zijn; hoe 

meer wij ook gefchikt zijn voor het Hemel- 

leven. Jrede na te jagen met allen; vreed. 

zaam te zijns vrede te maken: dit zijn de 

lesfen, welke ons met het gezag van CHRIs- 
Tus en zijne Apostelen voorgefchreven wor- 

den (#). Dat wij dan toch jegens malkan- 
deren goedertieren en barmhartig zijn; verge- 

vende malkanderen, zoo iemand tegen iemand 

eenige klagten heeft, gelijkerwijs cop in 
CHRISTUS ons vergeven heeft (/)., Als 

| wij 
(4) Mat tu, Vs ge HEBRe XII: 14. IPETRe Ile 

8-11. 

(4) Erzs. IV: 3% Cor II: 13e 

C 3 
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wij fterven is de tijd der verzoening met mal= 
kanderen voorbij; dan moet ons twistgeding 

met onzen broeder door cop beflist wor= 

den; dan flaan wij te zamen voor Hem, die 
paar billijkheid oordeelt, en die ons de ver= 

zoening geboden heeft. Verzoenen wij dan — 
liever , terwijl wij nog met elkanderen op den 
weg zijn, eer ons de Dood overvalle; wij 
zullen dan vrede en gemoedsrust genieten in 
ons leven en bij ons fterven; en barmhartig- 
heid verkrijgen in de toekomfte van onzen 

Heer en Zaligmaker jesus CHRISTUS. 
Maakt de Dood een einde aan de genietin= 

gen en werkzaamheden , welke tot dit leven 

behooren; hij doet het insgelijks aan de ram= 

pen en Vederwaardigheden van hetzelve, Wij 
moeten hem dan zen vijfden ook uit dit oog- 
punt befchouwen; en ook in dit opzigt is 
deszelfs regte betrachting alleraanprijzens- 

waardigst , en voor den Christen hoogstbe- 
langrijk. 

Alle ondervinden wij in dit tegenwoordige 
leven, in eene mindere of meerdere mate, 

tegenheden, verdrukkingen, moeîte en ver« 

driet. De aarde is voor den mensch niet, 

wat dezelve volgens Gods bedoeling in de 
fchepping derzelve zijn konde: en, fchoon 

Gods Vader-hand zear veel goeds aan ons 

te 
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te genieten geeft, kan deze aarde echter, in 

vergelijking van den hemel, en den aanftaan- 
den gelukftaat in denzelven, een tranendal 

genaamd worden, De zonde bragt er den 
vloek op; en, daar dezelve bewoond blijft 

door zondige ftervelingen, kan het niet an- 

ders, of zij moet eene plaats van moeite en 

verdriet, de treurige gezellinnen der zedelije 

ke ondeugd zijn. De Christen, fchoon met 

cop verzoend door den Dood zijns zooNs, 

en aanvankelijk verbeterd door zijnen Geest, 

woont echter, zoo lang hij ‘op deze wereld 

is, in een ligchaam der zonde, en veroor- 

zaakt zich zelven niet zelden vele onaange» 
naamheden en kwellingen, veel onrust en ver- 

driet. — Gods Vaderlijke hand gebruikt ook 
voor zijne kinderen dikwijls de tuchrigende 
roede, en kastijdt de gene die Hij lief heeft (a). 
Christenen behooren de kastijdingen ook als 

Vaderlijke liefde-lesfen aantemerken; zich 
door dezelve te laten leeren en befturen; er 

zich door te laten aftrekken van de zinnelijke 
dingen, voor zoo verre die hun nadeelig zou- 
den kunnen zijn, en er door geoefend wor- 

den in de pligten van ootmoed, lijdzaam- 

heid, onderwerping, ftandvastig vertrouwen, 

en 

(ws) Hesn. XII: 6, 

C 4 
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en van eenen hemelsch-gezinden wandel; — 
in de betooning van zachtmoedigheid, lief- 
de en vergevens- gezindheid jegens hun, door 
wiens verkeerdheid, liefdeloosheid, ontrouw 

en ondankbaarheid, hun, onder Gods hoog 

beftuur, zoo vaak onheil en fmart bejegent: 
welke oefening voor hun van het grootfte 

belang is, om hen aan het beeld van cop 
en den Verlosfer gelijkvormig te maken , en 

hen voortebereiden voor hunne hoogere be- 
ftemming in een volgend leven. — Desniete 

tegenftaande zijn alle rampen en kastijdingen , 
als die tegenwoordig zijn, geene oorzaak van 

vreugde, maar van droef heid, en ftrijdig met 
het gevoel der menfchelijke, van alle lijden 
afkeerige natuurs en de middelen en oorza- 
ken waardoor het lijden dikwerf aangebragt 
wordt, benevens de omftandigheden, in wel- 
ke men lijdt, maken hetzelve niet zeer moeie 
jelijk, en het hopend verlangen naar leniging 
en verlosfing wordt hierdoor zeer opgewekt 
en gaande gehouden, 

Maar welk eene aangename bemoediging 
geeft de gedachte des Doods aan den Chris 
ten, die eene betere hope heeft voor het toe= 

komende! De Dood maakt een einde aan al 
dat onaangename; met dit leven houdt alle 

lijden voor hem op! Door deze bedenking 
wordt 
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wordt het leed verzacht, het kruis dragelijk 
gemaakt. … Awam, na lijden, geen verblij 

» den, dan was lijden zwaar verdriet: Maar 

s> na lijden komt verblijden, daarom acht 

3 ik “tlijden niet,” — is de blijde roem van 
een Christen! — In het volgend leven zul 
len de tranen van de oogen zijn afgewischt, — 

En naar mate Christenen meer door lijden 

geoefend zijn, naar die mate zal ook hunne 

zaligheid grooter zijn; — naar mate zij door 
lijden het beeld van cops zooN meer ges 
lijkvormig worden, naar die mate zullen zij 

met Hem in zijne heerlijkheid deelen, 

Maar ook alleen in den weg van geloof en 
betrachting van Christelijke deugd kan deze 

hope gevoed, en die troost gefmaakt wor- 

den. Bereiken de vaderlijke tuchtigingen in 

ons het weldadige oogmerk niet; worden wij 
door dezelve niet geoefend tot godzaligheid; 

maar zien wij tegen dezelve op en dragen wij 

ze onverduldig , dan vallen ze niet flechts in 

het dragen oneindig zwaarder; maar wij kun- 

nen dan ons met de hope in de toekomst niet 

bemoedigen. — Worden wij er niet door af» 

getrokken van al het ondermaanfche, om het 

nietals ons wáár en hoogfte goed te fchacten; — 

er niet door geleerd, om, niet op het ver- 

gankelijke der wereld, maar alleen op Gon 
C 5 ons 
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ons vertrouwen en onze hope te vestigen: 
dan zijn ze voor ons voorfinaken van een veel 
zwaarder lijden en hopelooze ellende in een 

volgend leven; dan maakt de Dood wel een 

einde aan tijdelijke rampen, maar alleen om 
dezelve tegen eeuwige te verwisfelen. — Elk 
oordeele dan zich zelven , opdat hij niet geoor= 

deeld worde5 maar als hij geoordeeld wordt, 

merke hij het aan als eene tuchtiging van den 

Heere (die dit doet ons ter waarfchuwing 
en verbetering») opdat wij (in de zonde voort= 

levende) met de wereld niet veroordeeld 

zouden worden (n). Wij behooren de zee 

genheden dezes levens, zoo wel als de gezie- 
tingen deszelven, in verband met den Dood 

te befchouwen, hare heilzame bedoelingen wel 

te leeren verftaan, en dezelve tot ons voore 

deelaantewenden; == en , naardien de betrache 

ting van den Dood ook daar toe eene ge« 
. wenschte ftrekking bij ons hebben kan, ge- 

lijk dezelve er zoo regt gefchikt toe is, hoe 
belangrijk is het dan, dat de doodsberrachting 
ook in dit opzigt ons voorgefteld en ten ern- 
ftigften aangeprezen wordt, 

Prijst zich de regte sera des Doods 
zoo zeer aan, aangemerkt als het einde van 

de 

(2) Cor. XI: SI, 32e 
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de tegenwoordige rampen en wederwaardighe= 

den, gelijk wij hem uit dat oogpunt zoo even 

befchouwden ; niet minder zal ze het doen, 

als wij hem in de zesde plaats aanmerken , als 
het einde van de onzalige bron van alle die 

finarten en ellenden, van de zonde namelijk, 
en het inwonend bederf; het welke, ook in 

den allerbesten, zijn ganfche leven op deze 
aarde bijblijft en werkt ; maar dat bij en 
door den Dood geheel ophoudt en te niete 
gedaan wordt, 

Bedenken wij dit ook gedurig, tot ondere 

wijzing , aanmoediging en vertroosting! Welk 

een heerlijk uitzigt levert deze gedachte op 

voor hem , die de zonde als het grootfte kwaad 

befchouwt, en wien JEZUS CHRISTUS 

daarom zoo dierbaar is, om dat Hij een Za- 

ligmaker is , die vande zonde verlost! 
Mogelijk heeft wel iemand meermalen bij 

zich zelve gedacht: „ hoe het toch komt, 

» dat de Dood ook de geloovigen en god- 
‚» vruchtigen nog onder zijne magt heeft en 

9» eenigen tijd behoudt, daar toch jezus 
> CHRISTUS door zijnen Dood en Opftan- 

» ding den Dood heeft overwonnen en te 
‚ niete gedaan? of dit niet eene ftrijdigheid 
> in zich heeft? — En waarom niet alle 

godvruchtigen, even als een Enoch en Elias, 

en 
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en de in den laatften tijd overblijvende, zon= 

der fterven onfterfelijk worden en in de heer- 

lijkheid ingaan?” Dan op deze bedenkingen 

wordt gereedelijk geantwoord, wanneer wij 

ons de redenen en heilzame oogmerken en be* 

doelingen herinneren, welke Hij, die altijd 

met de beste middelen het beste einde bee 

reikt, heeft, in allen de Dood te doen on: 

dergaan. 
Vraagt iemand : „, welke redenen en be- 

„, doelingen heeft Gop er dan mede?” Ik 
antwoorde met eene wedervraag: „ zoue 

;‚ den wij ons niet behooren te vergenoegen 
‚‚ met te bedenken : alzoo is het welbehagen 
„, Gods over ons? Het welbehagen van Hem, 
> die zoo wijs als weldadig het ganfche plan 

„‚ der verlosfing berekend heeften uitvoert, 
‚ overeenkomftig de behoefte van ons men- 

9, fchen, die door de zonde fchuldig en fter- 
„ felijk geworden zijn; en het bij de ondere 

vinding van zoo vele eeuwen weten, dat 
„ zijn doen in alles majefteic en heerlijkheid 
„> is, al kan ons kortziend oog nog in alles 

het juist verband in het Goddelijk -fchoon 
niet ontdekken?” Ja voorzeker! — „ Zal 

het zegelied in den vrolijken morgenftond 
„ der eeuwigheid, wegens den behaalden 
„ triumf over den Dood, minder fehoon, 

2 tefs 

b 

9 
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3 treffend, Gope en den vEeRLOSSER min= 

3, der verheerlijkend , en voor ’ verloste 
» menschdom minder zalig zijn, dan wan- 
» neer het gezongen werdt na de inbrenging 

3, van den laatften verlosten fterveling in de 
» gewesten der onfterfelijkheid 2?” Gewis 
neen! — Het geloof aan cop geeft ook 

hierin voldoening aan het hart, 

Evenwel kunnen wij, tot eer van Gods 

wijsheid en goedheid,- en tot overtuiging 

van ons verftand, iets vatten, van de rede. 

nen, waarom cop den Christen door den 

Dood doet overgaan in het leven, waartoe 

zijn fterven nuttig is. 

Reeds te voren hebben wij meer dan eere 

nuttigheid opgemerkt, welke het fterven van 

allen heeft, om ons te dienen tot waarfchu. 

wing, opwekking, befturing en bemoediging, 

zoo nodig voor ons, die wij menfchen zijn, 
op wien zinnelijke onderwijzingen zulk eenen 
heilzamen indruk, onder Gods zegen, maken 

kunnen, En wenfchen we nog meer te we- 
ten , welke de redenen en heilzame bedoeline 

gen van den wijzen en goeden cop hier mede 
Zijn =— denken we dan nog een weinig na op 
het volgende, 

Welk eene nuttigheid geeft het fterven van 
vele geloovigen, ter bevestiging van ons ge- 

loof 
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loof aan de waarheid en de krachtigen inhoud 
der Evangelie-leere. Indien toch menfchen; 
bij het gewigtig en beflisfend tijdftip van 

hunnen overgang in de eeuwigheid door den 

Dood, van welken de menfchelijke natuur 
eenen afkeer heeft, welgemoed zijn, gerust 
het laatfte oogenblik afwachten, en op de 

fterf bedden, ja wat meer is, op de moord- 

fchavotten „ getuigenisfen afleggen van de 
Goddelijke genade, en juichende fterven: 
welke een overtuigend blijk leveren zulke 

ftervenden dan niet op, van dat den Dood 
zijnen verfchrikkingen benomen zijn, voor 
hem, die in curisTus gelooft, als den Vere 
winnaar van den Dood, die denzelven te _ 
piete gedaan heeft! 

Maar behalven dit, kunnen wij nog eene 
andere wijze en liefderijke bedoeling in het 
fterven van allen ontdekken; deze namelijk: 
dat cop hierdoor het lot onzer ftervende 
medemenfchen voor de eeuwigheid, voor 
ons verbergt, zoo dat wij nu niet in ftaat 
zijn (in de meeste gevallen namelijk) met 
volkomene zekerheid te beflisfen: wie al of 
piet in de zalige ruste ingaat, Stierven alleen 

de ongeloovigen en onboetvaardigen, tere 

wijl de anderen, zonder te fterven, der on- 

fterfelijkheid deelachtig werden, dan wiscen 
de 
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de overblijvenden altoos met zekerheid het 

Jot van allen. En wie gevoelt niet welk 

eene droef heid en neêrflagtigheid dit zoude 

veroorzaken; van welk eenen nadeeligen in- 

vloed dit zoude zijn, voor ftervelingen, in 

den ftand van kortzigtigheid en zwakheld van 

geest, wanneer zij in het fterven van vrien- 

den en betrekkingen derzelver rampzalig lot 

met zekerheid ontwaar werden! Na den dag 

der algemeene Opftanding, wanneer her fterfe- 

lijke zal zijn te niete gedaan; de betrekkin= 

gen, op die wijze waarop dezelve nu plaacs 

hebben, zullen ophouden; wanneer eene 

meerdere helderheid en fterkte van geest, 

het verftand, oordeel en de gewaarwordin- 

gen befturen zal, dan mogen wij niet twijfe- 

len, of datalles, wat nu, in onzen zwakken 

ftand voor ons nadeelig zoude zijn, zal dan 

zijn weggenomen, en niets hinderlijk zijn 

aan de volkomene billijking en het zalig be= 

rusten in het oordeel van den regtvaardigen, 

wijzen, en in alles liefderijken cop. Hoe 

wijs en goed is het derhalven, dat wij nu, 

alleen maar in fommige gevallen, met opzigt 

tot hardnekkig blijvende zondaren, en door 

‚geloof en heiligen wandel bekende godvruche 

tigen, oordeelen kunnen, aangaande hunne 

verwachting, ons tot waarfchuwing en aane 

moe- 
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moediging ; maar dat er over het geheel voot 
Ons oog als eeù gordijn in de toekomst ger 
fchoven is. 

Bij deze algemeene opmerkingen moeten 
wij het echter niet laten blijven ; maar wij 
behooren inzonderheid in aanmerking te ne= 
men het nuttige, dàt er voor elken Christen 

in gelegen is, en welke heilrijke gevolgen 

zijn dood heeft, ter bevordering van zijne gee 

heele volmaking en volkomene gelukzalige 

heid. 
Hoe zeker hetis, dat door het geloof aan 

het Evangelie de bedorvene mensch eene 
vernieuwde natuur deelachtig wordt, waar= 

door bij hem eene aânmerkelijke verandering 
ten goede plaats krijgt; welke, door eene ge- 

durig voortgaande bekeering, eene meerdere 
trap en mate van heiligheid en beoefening van 
dankbare Godzaligheid in hem te wege brengt3 
Zoo zeker Wordt ons tevens door de dagelijke 
fche ervaring geleerd, dat de volkomenheid 
in heiligmaking, in dit leven, bij niemand 

plaats heeft. — De verbreking van het even= 
wigt tusfchên de verftandelijke vermogens der 

ziel, en de zinnelijke gewaarwordingen des 

ligchaams, heeft eene zoo groote disharmoe 
nie in den mensch veroorzaakt, dat, fchoon 

door de genadige werking des Heiligen Gees- 
Kes, - 
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tes, de ziel aanvankelijk zich verheft boven 

het ftof, en in haar betere neigingen en gee 

zindheden verwekt worden; zoo dat deze 

vernieuwing ook haren invloed heeft en zigt= 
baar wordt in de verrigtingen en werkzaam- 
heden van den geheelen mensch: evenwel dat 
evenwigt niet geheel herfteld, noch de mensch 
tot zijnen oorfpronkelijken ftand volkomen 

terug gebragt wordt voor den Dood, Onze 

ligchamen, woningen der zonde en der fter- 
felijkheid geworden zijnde, moeten eene be= 
flisfende verandering ondergaan, zullen dezel- 

ve aan de verdere volmaking der ziel niet 

hinderlijk en nedeelig , en gefchikte werktuis 
gen zijn voor eenen geheel gezuiverden geests 
en deze behoort in eenen ftaat van afgefchei- 

‚denheid zijne verdere volkomenheid te vere 

krijgen, opdat beide gevormd worden voor 

„het zalige leven in onfterfelijkheid. Om nu 
dit groote oogmerk te bevorderen, de vols 

komene heiligheid en zaligheid van den ge« 

„heelen mensch daarteftellen, bezigt de Gode 
delijke Wijsheid ook het fterven der men 

fchen , waardoor de band, welke ligchaam en 
geestverbonden hadt, voor een’ tijd verbros 
ken wordt. In dien afgefcheiden ftaat wordt 
het ligchaam geheel ontbonden, gefloopt en 
aan de verteering overgegeven; terwijl de 

ziel, 
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ziel, nu van dit haar zondig en fterfelijk bes 
kleedfel ontdaan, op eene, voor ons onbe. 

kende wijze, opgevoed, gevormd, en tot 

verdere volmaking harer zedelijke vermogens 
gebragt wordt. — Ín haar wordt dan het goede 
werk , reeds indit leven begonnen, voortgezet 
en voleindigd tot op den dagvanjrsus crise 

Tus, den dag der algemeene Opftanding (0) 
wanneer het, in zwakheiden verderfelijkhcid 
afgelegde ligchaam, in onverderfelijkheid 
eu onfterfelijkheid opgewekt en aan de ziel 

zal wedergegeven worden (p) , ter bevordee 
ring van verder voortgaande volmaking, en 
genieting van die volkomene zaligheid, wel= 
ke voor den mensch bereid is voor de grond: 
legging der wereld (4). Hoe wijs en goed 
verordende cop dan het fterven van allen, 

ook van Christenen! hoe regt aangenaam 
zijn de uitzigten voor hun, achter de done 
kere kimmen des Doods! Hoe wordt de bee 
trachting derzelven ook hier wederom heil- 
zaam, opwekkend en troostrijk! Alle dingen, 
ook de Dood, moeten voor hun, die cop 

lief hebben , medewerken ten goeden (r) ; ook 

door 

Co) Fririee. I, 6, 

(2) ICor. XV, 42-44. 
Ca) Marrtu. XXV, 34e 

Cr) Rom. VIII, 28. 



BETRACHTING pes DOODS. 5t 

door het fferven maakt jesus zalig; verlost 
Hij van de zonde! 

En welk nuttig gebruik moet elk nu maken 

van deze voorgeftelde waarheid: , de Dood 
» maakt een einde aan de zonde?” Veel hier 

aan te denken, en u door die gedachte in uw 

leven te laten befturen, prijze ik u ten erne 

ftigften aan, die, de zonde niet regt kennen. 
de, haar als een flaaf dient, en daarin uw 

genoegen vindt! Wordt gij van de ellendige 

heid dezer flavernij niet overtuigd , noch kunt 

gij totde keuze, om u van dezelve te ontdoen, 
niet gebragt worden door de onbetamelijk- 

heid der zonde en de beminnelijkheid der 

deugd, laat er u dan toe brengen door de 

gedachte aan uwen Dood, die een einde van 

al het genot der zonde voor u maken zal, — 

Of wilt gij ook na uwen Dood blijven voort. 

zondigen; wilt gij liever met de Duivelen in 
de hel de zonde dienen , dan cop en den 

VERLOSSER van den Dood in den Hemel? 

Maar bedenkt dan toch, dat na den Dood de 

zonde voor u niet meer zijn zal, wat ze in dic 

leven voor u fchijnt te zijn; dar alle de fchijn» 
bare voordeelen en genietingen der zonde met 

den Dood ophouden, en ze voor hem, die 

haar in het volgend leven onderworpen blijft, 

een geesf{el des gewetens en een altijd knagen- 
Da de 
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de worm zijn zal. Denkt flechts terug aaf 
eigene ondervindingen op ziekbedden of waare 
fchijnelijke uitzigten op fterven; of leer het 
bij de fterfbedden van uwe medegenooten, 
welke , met bet bange doodszweet op het aan» 

gezigt, getuigenis zullen geven, dat de ge= 
dachte aan hunne zonde, hoe aangenaam dere 

zelver genieting ook ware , hun niets meer 

overlaat, dan ’ ellendigst nabeklag, de fchrike 
verwekkendfte uitzigten, en het rampzaligst 
loon. 

Veel hier aan te denken, en zich die ges 
dachte nuttig te maken, zij ook ter verbetes 
ring en tot opwekking in den ftrijd tegen de 
zonde en het inwonend bederf, aanbevolen 

en aangeprezen aan aanvankelijk verbeterde 
Christenen , om hier door meer en meer van 
de zonde afgetrokken te worden niet alleen, 
maar ook om met meerderen moed en ijver 
tegen dezelve te waken en te ftrijden, en in 
de beoefening der deugd ftandvastig voorttee 

gaan, en te volharden tot den einde toes 

wetende dat de ftrijd tegen de zonde niet te 
vergeefs is, noch eindeloos duren zal, de 
heiligmaking niet altijd gebrekkig en onvol- 
komen zal wezen; dat met den Dood het eine 

de des ftrijds daar zal zijn; en de kroon der 

overwinning aan het einde van de levens- baan 
is 
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is opgehangen , voor elk , die den goeden 
ftrijd heeft geftreden en zijnen Heer getrouw 
gebleven is tot den einde toe (s). 

Befchouwen wij nu eindelijk nog den Dood, 

zoo als hij door den Apostel PAULUS aan- 

gemerkt wordt als de laatfle vijand, die te 
niete gedaan wordt (#)s ook dit zal ons 

aangename en nuttige ftof ter onderwijzing 

en vertroosting opleveren, en de regie bee 

trachting des Doods wederom als allerbelang- 
rijkst aanprijzen. 

De Dood wordt bij perfoons - verbeelding , 
volgens eene, bij de Schrijveren der Gewijde 
Schriften niet ongewone wijze van fpreken, 
door pAuLUSs zeer eigenaardig een vijand 
genaamd; een vijand van CHRISTUS, en te- 
gelijk van het Rijk, waarover Hij de Koning 

is, Dat de Doad dus genaamd wordt, is, 
omdat hij uit zijnen aard, en door de wet 
magt gekregen hebbende, tot verderf van den 
mensch iss en hij ook zeker deze zijne magt 

en werking zoude geoefend hebben, zoo niet 
door de tusfchenkomst van CHRrIsTus het 

regt der wet ware vervuld geworden , en Hij, 
door zijnen Doad, den Dood niet hadt te 

niete 

(s) MarTTu, XXIV: 13. TIM, IV; 7, 8% 
(2) IE Com. XV: 26. 

D 3 
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niete gedaan en over denzelven gezegepraald 
door zijne Opftanding. Curisrus heeft 

derhalve, als het Hoofd des menschdoms, 
zich als * ware tegen den Dood gefteld, en 
zich met hem in het ftrijdperk begeven; en 

fchoon de Dood hem fcheen overwonnen te 

hebben, toen Hij zijn leven afleide, zoo was’ 

deze fchijnbare overwinning de beflisfendfte 
nederlaag voor den Dood, — Caristus 
overwon ftervende, en zegevierde over dood 

en graf; en het was niet mogelijk dat Hij 

van den Dood gehouden werdt: Hij, de Vorst 
des levens, nam het onfterfelijk léven wee 
derom aan; verrees als overwinnaar uit het 

graf, en werdt de Eerfteling der genen die 

ontflapen zijn; wier Hoofd en Vertegene 
woordiger Hij was in zijnen Dood en Ope 

ftandinge 
Echter is die volkomene overwinning nog 

niet daargefteld en blijkbaar in de Onderda- 
nen van CHRISTUS Rijk: hunne ligchamen 
zijn nog der fterfclijkheid onderworpen; zij 

fterven nog, en worden eenigen tijd van den 

Dood gehouden en verhinderd te deelen in 
de genieung des zaligen levens. De Dood 

e 

is derhalven nog niet geheel vernietigd, hij 

blijft nog de laafle hinderpaal op den weg 

naar % eeuwige leven, en moet als de Jaatfle 
vij and 

en 



BETRACHTING pes DOODS. 55 

vijand ook nog door currsTus volkomen 
overwonnen, geheel te niete gedaan worden. 
Dit nu zal gefchieden in den dag van curis- 
Tus heerlijke toekomfte, wanneer Hij al- 
len den geftorvenen, zijne ftem zal doen 
hooren, en met onverderfelijke ligchamen 
uit de graven doen uitgaan; terwijl Hij in 

de overgeblevenen eene zoodanige verande- 
ring zal te wege brengen, waardoor ze het 
fterfelijke met de onfterfelijkheid zullen ver- 
wisfelen ; opdat als dan het fterfelijke van het 
leven verflonden en de laacfte vijand, de 
Dood, geheel overwonnen en te niete ge- 
daan worde (u). 

Zie daar dan het einde, de volkomene over- 
winning van den Dood, die door de zonde 
der eerfte menfchen is in de wereld gekoe 

men; door den voortgang van het zedelijk 
kwaad, tot alle menfchen doorgegaan; door 
JESUS CHRISTUS, Gods Zoon, den Zalig- 

maker der wereld, overwonnen en te niete 

gedaan; en voor een iegelijk, die in Hem 
gelooft, verwisfeld met een eeuwig leven 
in zalige onfterfelijkheid, Welk een heerlijk 

vooruitgezigt! Hoe zal in dien blijden dag 

der 

Cu) Jou. V: 28, 29. Icom. XV: 51 — 54e 

D 4 
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der Opftanding het zegelied uit onfterfelijke 
monden van de verlosten door het bloed des 

Lams weêrgalmen: , De Dood is verflon- 

„> den tot overwinning! Dood, waar is uwen 
9, prikkel? Graf, waar uwe overwinning? 
s‚ Gode zij dank, die ons de overwinning 
» geeft door Jusus CHRISTUS onzen 
‚ Heer (y)!” — Juichten de Engelen in 
de velden van Zfrata, voen Hij geborenwas, — 
die vleesch en bloed aannam, om door zijnen 

Doodden Dood te niete tedoen; verkondigden 
zij met genoegen zijn herleven; is er blijd- 

fchap onder bun wanneer één zondaar zich 
bekeert; brengen Engelen de zielen der La- 

zarusfen over in den fchoot van Abraham: — 
Hoe zullen zij blijde toonen flaan, bij den 

triumf over den Dood, ter eere van Hem, 

die ook de Heer en het Hoofd der Enge: 
Jen ist == 
„Hoe verbazend zal dit toneel zijn: Jezus, 

de ZzooN van cop, de verheerlijkte Midde- 

laar, aan het hoofd van duizenden millisenen, 

tot onfterfelijkheid opgewekte menfchen! — 

Hoe opgetogen zal daar een Adam ftaan, door 
wiens val de Dood in de wereld kwam, maar 

die nu, door eenen uit zijn nageflacht her le- 

ven 

Ce) ICer. XV: 5456, 



BETRACHTING pes DOODS. 57 

ven herfteld ziet! — Een Abraham, een Mos 

zes, een David en anderen, die door het ge= 
loof getuigenis hebben gehad, en nu de be- 
lofte verkrijgen! Hoe de Apostelen en eerfte 
Verkondigers van het Evangelie, wier predi- 

king nu het volkomenste getuigenis bekomen 
heeft! — De Martelaren, wier bloed endood 

hun nu heerlijkheid geeft! — Ouders, kine 
deren, echtgenooten, vrienden en vriendin= 

nen, die door den band des geloofs, veel 
fterker dan door de banden der natuur, veree= 

nigd, door den Dood van elkander’ werden 
gerukt, — hoe zullen ze dáár elkander’ onte 
moeten! — Hoe zullen... .‚. Maar blijven 

we liever op de aarde, zoo lang wij er naar 
Gods wil op zijn moeten. Laat ons voor dien 
heerlijken ftond overlaten, het gene voor ons 
nu nog te verheven is. Zalig hij, die ver- 
waardigd zal worden een aanfchouwer en deel- 
genoot dier heerlijke vreugd te zijn, gelijk 
hij reeds zalig is, die door het geloof aan 
Gods genade deze blijde hope heeft! 

Laten wij, die deze hope op cop hebben, 
met dezelve ons voordeel doen , terwijl wij nog 
wonen in het aardfche huis dezes tabernakels , 
* welk haast gebroken wordt, en ons de voor- 
beelden van fterven en fterfelijkheid nog da- 
gelijks omringen ; opdat de Daod ook uit dit 

D 5 oog- 
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oogpunt befchouwd , door ons op de regte 
wijze betracht worde! — En hiertoe zal het 
volgende optemerken, ons leerzaam en beftu- 
rend kunnen zijn. 

Hebben wij de zekere hope en zalige vere 
wachting van de volkomene overwinning 
over den Dood, dan behooren wij niet angst- 

vallig te zijn bij *t gevoel onzer fterfelijkheid, 

en in het uur onzes Doods, want het fomber 
graf zal dan niet eeuwig onze woning zijn; 
wij zullen eens herleven. — Wij moeten dan 

ook bij de fterfbedden, en het zien henen 
gaan van onze vrienden en tederfte panden, 
met welke wij door geloof en liefde verbon. 

den zijn, niet treuren als de zulke die geene 
hope hebben. *c Geloof aan de zalige Op- 
ftanding doet ons niet voor eeuwig — maar 
in de blijde hope des wederziens in een vol- 
gend leven, af{cheid nemen, Is de Landman 
wel treurig, wanneer hij tegen den wintertijd 

zijne vruchtbomen ziet verdorren; als zijne 

aarde zich toefluit; zijn land met fneeuw en 

ijs bedekt wordt, en alles ten eenenmale on- 

gefchikt fchijnt geworden om hem immer we= 
der op gewaslen en vruchten te onthalen? 
Weet hij * niet, en neemt dit niet alle be= 

kommering voor hem weg, dat de winter 
eerlang verwisfeld wordt met de aangename 

len- 
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lente, waarin alles herleeft? — Legt niet de 
mensch, vermoeid van den arbeid, des avonds 

zijn hoofd gerust ter neder, en geeft zich zon- 
der angftige zorge aan de werkeloosheid in 

den flaap over, omdat hij hope heeft op een 
verkwikkend ontwaken in den morgenftond?— 

Hoe veel te meer kunnen wij dan niet met 

gerustheid den Dood verwachten en zacht in- 

flapen! hoe gemoedigd het fterven van andee 
ren aanfchouwen; daar wij veel zekerder zijn 
van de wederbrenging uit den Dood, dan de 

Landman van de aanftaande verwisfeling der 
jaargetijden, en de mensch van het ontwaken 
uit den flap! Zoo bevorderlijk de winter is 
voor het aardrijk, tot de vruchtbaarmaking 

deszelven; en de flaap tot de wederherftelling 
van verloren krachten, zoo zeer is ook het 

ontflapen en rusten in het graf, ter bevorde. 

ring van een zalig ontwaken tot onfterfelijk= 
keid, Zoo onsleven voor CHRISTUS was, 

is ons fterven gewin: wij gaan dan henen in 
vrede en rustenjvan den arbeid. CurrsTus 

is geflorven, opgewekt en weder levendig ges 
worden; opdat wij beide in het leven en in 
den dood onder zijn opzigt en beftuur zouden 

zijn (w). Jndien wij gelooven dat jezus 

86 

Cw) Rom. XIV: 9. 
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geflorven en opgeftaan is, dan zal ook Gov 
de genen die ontflapen zijn in jezus, wee 

derbrengen met Hem (x). Men zinge dan 
giet alleen bij de aangename Ìenteverwisfeling 

den Schepper der natuur ter eere: Dor 

s> was het aardrijk; eop is gekomen; Alles 
3, herleeft !* maar ook bij het fterven: ° Graf 

e is cops Akker; , jezus zal komen; Al 
s, les herleeft! °° 

Wij moeten dan ook niet fchroomvallig 
zijn, om zieken en ftervenden te bezoeken, 

noch om in het afgeftorvene ligchaam ons 
beeld te ontdekken; maar wij behoren daar 

bij gaarn tegenwoordig te zijn, niet om door 
ontijdig en onvoegelijk misbaar meer nadeel 
dan voordeel aan ons zelven of anderen te 

veroorzaken; maar om er voor ons zelven 

gewigtige herinneringen en nuttig onderwijs 
te verkrijgen; — om daar den zieken en fter- 
venden in den jongften nood te helpen; hem 

den troost des Evangelie's toetedienen, naar 

gelang van zijne behoefte; en met en voor 

hem te ftrijden in het gebed; — om daar aan 

leiding te nemen, om ook anderen , die er 
tegenwoordig zijn , gepaste onderwijzing ‚ 

raadgeving, opwekking en vercroosting te gee 
ven, 

Cx) ITugss, IV: 14 
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wen, en zóó ons zelven en anderen de regté 
betrachting des Doods voorteftellen en aante- 
Prijzen. 

Christenen behooren ook, zoo verre het 

hunne vermogens en krachten toelaten, in de 
nabijheid van hunnen Dood, en in de jongfte 
levens-uuren  núttig voor de overblijvenden 
te zijn, — De ervaring leert ons hoe geree- 
delijk de laatfte woorden van ftervenden wor- 
den opgevangen, — hoe zorgvuldig be- 

waard, — en welk eenen weldadigen in- 
vloed dezelve gewoon zijn op ons te ma- 
ken, — Hoe verpligtend is het derhalve voor 
een Christen, vande hope , die hij op CHRIS- 

rus heeft, Hem ter eere, en zijnen medee 
mensch en Medechristen tot nut, getuigenis 
te geven; te roemen in de hope der heerlijke 
heid; en te toonen dat het geloof in den 
Heere jezus CHRISTUS, en het wandelen 

naar zijnen wil, ook dan, wannéer alles wac 

op de aarde is en genoten wordt ontvalt, ge= 

noegzamen troost en voldoening geeft! Hoe 
bemoedigend en vertroostend is zulk een he- 
nengaan in vrede, voor de overblijvenden; 

hoe aanfporend voor hun, om het geloof en 
voorbeeld van Christenen natevolgen, als zij 
zien de zalige uitkomst hunner wandeling ! 

Wat dunkt u, waarde Lezers en Lezeres- 

fen | 
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fen! Is niet de Dood een onderwerp , het welk 

door ons menfchen niet te veel kan herdacht 
worden? — Is de regte voorftelling en aanprij- 
zing van deszelfs betrachting niet allerbelang- 

rijkst voor ons? — Ter bevordering van het 

groote nut, bet welk die betrachting geven 

kan , en ter voldoening aan het lofwaardig ver= 

langen van het Genootfchap ter bevordering zoo 

wel als tot verdediging van den Christelijken 

Godsdienst; ter medewerking met Hetzelve , en 
met alle opregte vereerders van onzen Heer 
JEZUS CHRISTUS, aan het heil van fterve- 

lingen, is deze mijne poging gerigt; en dat 

dit gewigtig doel, door de genadige mede- 
werking van den Geest onzes Verlosfers, hier 
door eenigzins moge bereikt worden, is mijne 
hartelijke wensch en ernítige bede! 

ZINSPREUKS 

dk flerve alle dagen. 

PAUL U 8 
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